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Przedmowa do pierwszego wydania.

Ksika, której tom pierwszy wychodzi na jaw obecnie, róni si

w wielu pogldach od dzie innych autorów, którzy zajmowali si t sam
epok. Mniemam, e gównym powodem rónicy jest obfito materyaów

historycznych, które piszcemu byy dostpne po raz pierwszy, i dlatego

uwaam za waciwe naprzód o nich uwiadomi czytelnika.

Archiwum Stanisawa Augusta, które ten Król, opuszczajc War-
szaw, podarowa Marcinowi Badeniemu, obecnie bdce wasnoci JW.
p. Pawa Popiela w Krakowie. Zbiór ten jest najbogatszem ródem do

historyi Stanisawa Augusta, dotychczas wcale nieuytem. Listy królewskie,

raporta posów i ministrów, rezydujcych przy obcych Dworach i wiele

pism rónego rodzaju z kancelaryi królewskiej, cytowanych w tem dziele,

jeeli nie maj innej wskazówki, z tego archiwum s wzite. Winienem

wynurzy tutaj wdziczno moje Szanownemu Wacicielowi, który chocia

nader troskliwy o cao swoich drogocennych zbiorów, mnie przecie, wy-

jtkowo, wielu uatwie dozwala, a bez nich nie bybym w monoci
dokonania tej pracy.

W Muzeum ksit Czartoryskich, tak bogatem ze wszech miar,

i które obecnie jest pikn ozdob Krakowa, znajduje si wielka liczba

woluminów, do tego archiwum Stanisawa Augusta niegdy nalecych.

Korespondencya polska Króla, przeszo dziewidziesit woluminów liczca,

protokóy rónych komisyj i deputacyj Sejmu Czteroletniego, dziewicio-

tomowa kollekcya papierów do buntów ukrainnych (1789) i t. d., dostar-

czyy mi wiele dokumentów, o których w swojem miejscu wspominam.

W tajnem archiwum, pastwa w Wiedniu, korzystaem z caej ko-

respospondencyi Dworu wiedeskiego, odnoszcej si do spraw naszych

I
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(1788— 179^)' ^ mianowicie z depesz i instrukcyj ksicia Kaunitza, raportów

p. de Cache z Warszawy, hr. Cobentzla z Petersburga i t. d.

Jeszcze waniejszem i nieodzownem ródem do poznania tej epoki,

jest tajne archiwum pastwa w Berlinie. Z reskryptów Fryderyka Wil-

helma II, z depesz Hertzberga i jego nastpców, z raportów Buchholtza,

Lucchesiniego i Goltza z Warszawy, z takiche raportów Kellera i Goltza

z Petersburga, Jacobiego z Wiednia itd., tutaj cytowanych, czytelnik pozna

snadnie, e dopóki te róda byy nam nieprzystpne, dopóty nie moglimy

wiedzie prawdy o ludziach i wypadkach Czteroletniego Sejmu. — Prosty

dug wdzicznoci kae mi wyzna , e wzorowy porzdek tych dwóch

pastwowych archiwów i uprzejmo ich Dyrekcyj sprawia, e mimo prze-

raajcego na pierwszy rzut oka ogromu, poszukiwania w nich s do
atwe, i w maym stosunkowo czasie, znaczny poytek przynosz.

Archiwum 7vatykaskie, jakkolwiek dla publicznoci do niedawna

zamknite, i Biblioteka XX. Oratoryanów w Rzymie, dostarczyy mi, za

porednictwem p. X. praata Theinera, korespondencyi nuncyuszów war-

szawskich Archettego i Saluzzo z Dworem rzymskim, która do spraw ko-

cielnych jedynem, do politycznych nieraz podanem bya ródem.

Miaem take pod rk wiele dokumentów rosyjskich, chocia nie

w takim komplecie, jakbym sobie yczy i jakby cao obrazu tego wy-

magaa. Niektóre z nich ogosiem dawniej, inne teraz weszy w cig mego

opowiadania. Archiwów rosyjskich nie znam; ksidzu i Polakowi nieatwo

si do nich dosta; lecz i tam podobno nie znalazoby si z owej epoki

kompletu, o ile wnosi mona z dotychczasowych rosyjskich publikacyj.

Rosyanie, którzy nasze archiwa i biblioteki grabi zewszd, swoich nie

Umiej dochowa w porzdku.

Obszerna korespondencya Szczsnego Potockiego ze wszystkimi pra-

wie ludmi znaczniejszymi tego czasu, marszaka Maachowskiego z De-

bolim, Ignacego Potockiego z Aloi, sekretarzem poselstwa polskiego w Ber-

linie, szcztki z kancelaryi prymasa Poniatowskiego pozostae, niektóre pa-

piery hetmana Rzewuskiego i biskupa Kossakowskiego
,
posuyy, jak

mniemam, do wywiecenia niejednego faktu i lepszego zrozumienia celniej-

szych osobistoci. — By rzecz, ile mona, wszechstronnie wyczerpa, pu-

kaem nadto do niektórych archiwów rodzinnych, ale napróno. Czy

suszne s wzgldy, które dzi jeszcze ka te zbiory, trzyma pod tak

cisem zamkniciem, w to wchodzi mi nie wypada. Kady ma prawo

rozrzdza spucizn swoich przodków, a nikomu te bra za ze nie

mog, e do piszcego nie mia zaufania. Tern wiksz za to wdziczno
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musz chowa dla tych, którzy mi ze swych papierów rodzinnych korzy-

sta askawie dozwolili. Nie wszystkich wymieni mi wolno. Niektórzy nie

s ju na tym wiecie : midzy tymi, nie chc pomin, bez wdzicznego

uznania, . p. hr. Leona Rzewuskiego, hr. Aleksandra Przezdzieckiego,

hr. Adama Potockiego i Piotra Moszyskiego, którzy mi albo wasnych
dostarczali dokumentów, albo do ich znalezienia swym wpywem dopomogli.

Z osób, których ustne informacye i wskazówki byy podane, mio
mi wymieni JW. X. praata hr, Scipiona del Campo. Jego rozlega nauka

i pami zadziwiajca, suy mog za yw kronik i szacown trdycy
ostatnich lat zeszego i pierwszych biecego stulecia.

Nakoniec, nie godzioby si zamilcze usug, jakich doznawaem
i doznaj od szanownych Dyrekcyj Biblioteki Jagielloskiej, Ossoliskich

i Uniwersyteckiej lwowskiej. Bez pomocy wikszej biblioteki, studya histo-

ryczne s niepodobne, a nie ma jej wmiecie, w którem przebywam. Niech

wic te Zakady przyjm szczere podzikowanie za uczynno tylokrotnie

mi wiadczon, a oraz za wyrozumiao na moje ponawiane dania.

Taki jest inwentarz materyaów, z których moje budow skleciem

;

z jakim skutkiem, czytelnik osdzi. By moe, e wiele zarzutów spadnie

na t ksik ; niechaj sama siebie broni. Jeden wszake pragn tutaj

uprzedzi : nim jest zbytnia rozcigo opowiadania. Prawda tego zarzutu

bije w oczy, skoro tom obecny, do spory, dwa tylko lata zawiera (1788

do 1789). Nie wtpi, e na mojem miejscu, jaki Rank, TocquevilIe, Taine,

i z naszych niejeden, potrafiby króciej rzecz uj, nie pozbawiajc jej dla-

tego jasnoci ani dokadnoci; ja nie umiaem. Wszelako, niektóre oko-

licznoci agodzce chciabym przywie na moje stron. Bez wtpienia

monaby wiele wypadków przedstawi treciwiej, odsj^ajc czytelnika, dla

objanienia, do dokumentów na kocu tomu ; ale z jednej strony nasuwaa
si uwaga, e objto tomu o wieleby przez to urosa, z drugiej nauczyo

mnie dowiadczenie, e u nas powszechnie dokumentów, choby najwa-

niejszych, nie czytaj, z wyjtkiem kilku ludzi specyalnych, e wic dla

ogóu czytelników obraz musiaby pozosta urwany. — Dalej pamita
musiaem, e Sejm Czteroletni zacz od tego swoje czynnoci, i wiele in-

stytucyj skasowa; a e przy bardzo niedokadnej znajomoci czasów Sta-

nisawa Augusta, nic prawie o tych instytucyach nie wiemy, trzeba byo
nieraz wstecz si cofn i da pozna to, co poprzednio istniao, aby

uchway sejmowe mogy by ocenione sprawiedliwie. Tak byo z departa-

mentem wojskowym, z Rad Nieustajc i t. p. — Po trzecie i dlatego

take pozwalaem sobie na szersze, niby wypadao, opowiedzenie, e w do-

kumentach, na których to dzieo oparte, spotykaem nieraz fakta, dotd
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albo wcale nieznane, albo przedstawione mylnie. Jedne wic naleao spro-

stowa; drugich, cho moe mniej koniecznie, al byo opuszcza, z obawy,

e moe nie prdko zdarzy si komu sposobno tyle do tej epoki zgro-

madzi materyau, i do takich zbiorów, jak mnie byo danem, mie przy-

stp otwarty. — W kocu i ten take wzgld powinienby nieco usprawie-

dliwi moje rozcigo, e epoka, o której mowa, naley do najwaniej-

szych w naszej historyi XVIII wieku, e ona waciwie zamkna dzieje

dawnej Polski, a stworzya czasy i zadania nowe ; e wic jej dokadne

poznanie do poznania nas samych, to jest wad i zalet naszego charakteru

i do ocenienia naszych ssiadów, jednem sowem, do zrozumienia póniej-

szych naszych stosunków i trudnoci, przyda si jeszcze moe. Skoro gaz

z grubsza bdzie ociosany, znajdzie si póniej kto, co z niego ukuje posg
pikniejszego ksztatu i waciwych rozmiarów.

Jarosaw, 2I stycznia i88o.
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ROZDZIA I.

PRZYMIERZE AUSTRYACKO- ROSYJSKIE.

WOJNA TURECKA.

0787-1788).

Zawici ssiedzkie podnosz w Europie wpyw Rosyi.

Umowa podpisana w Ainali-Kawak^ moc której

Rosya bez dobycia ora zyskiwaa na Porcie wieczyste

posiadanie Krymu (8 stycznia 1784)^ bya arcydzieem

zrcznoci dyplomatycznej Katarzyny II. Przystp do

morza u najdalszyci na poudniu kresów^ mono stwo-

rzenia tame potnej floty, otwarta droga do Stambuu,—
oto co Rosya zyskiwaa wspomnionym ukadem. Zajcie

tego pówyspu, porówno jak póniej zagad Polski, po-

czytywaa Imperatorowa jako najtrwalsze pomniki swojej

chway. — Rzecz dziwna, e wszystkie niemal mocar-

stwa europejskie dopomagay jej w tym wanym na Tur-

kach nabytku: Austrya przedewszystkiem, rozwinwszy
znaczne siy u granic wgierskich, któremi gotowa bya
poprze dania rosyjskie ; Anglia, nakaniajc Porte do

ulegoci wzgldem Rosyi, pragnc przez t usug

Iucieli
sobie w Petersburgu drog do traktatu handlo-

wego; nakoniec Francya, która tómaczya Turkom, e

I
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ta ofiara da im czas do postawienia swoich si zbroj-

nych na lepszej stopie, aby póniej mogli stawi czoo

obu sprzymierzonym Dworom cesarskim. — Umowa sta-

na^ lecz nikt nie wierzy w jej trwao, bo ani Turcy

nie mogli tak atwo zapomnie wieej straty, ani Ro-

sya nie chciaa wyrzec vsi swych dalszych zamiarów,

a ustawicznem podeganiem poddanych Porty, jtrzya

jej ból. Nareszcie podró Katarzyny do Krymu prze-

braa miar cierpliwoci tureckiej. Stary Abdul-Hamid,

chocia mionik pokoju, czu, e jeden krok dalej na

drodze ustpstw, moe go przyprawi o mier. Gdy
wic Buhakow, wróciwszy z Chersonu od Imperatoro-

wej, swoich roszcze nie cofa i adnego nie obiecywa

zadouczynienia, Sutan lakonicznym do W. Wezyra

biletem rozstrzygn spraw: »Wydaj wojn, niech si

dzieje co chce.« Zwoano Wielk Rad Dywanu, wsku-

tek której minister rosyjski, zaproszony na konferency

do W. Wezyra, z jego gabinetu do zamku o siedmiu

wieach odprowadzony zosta (i6 sierpnia 1787).

Wojna wydana; pozostawao pytanie: z kim j
Turcya prowadzi bdzie, czy z sam tylko Rosy, czy

te i z potnym jej sprzymierzecem, Józefem II? Py-

tanie cikie, od rozstrzygnicia którego zalea, jak

wówczas w Europie powszechnie mniemano, los pastwa
Osmanów. — Ku pozyskaniu Austryi zwrócone byy
oddawna starania Rosyi i jej gównego w owym czasie

doradzcy, Potemkina. Alians prusko-rosyjski, trwajcy

od wstpienia na tron Katarzyny, ju przyniós jej wszyst-

kie, do jakich by zdolny, owoce : pierwszy traktat po-

dziaowy i bezsprzeczn w Rzpltej przewag Rosyi.

Obecnie, gdy polityka dworu petersburskiego zwrócia
si ku Wschodowi, nietyle o pruskie, ile o austryackie

przymierze troszczy si naleao. Przy dziwnem szcz-

ciu, jakie Imperatorowej suyo bez przerwy, ta poz-
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dana i konieczna dla niej pomoc Austryi, nastrczaa
si sama z siebie.

Mona powiedzie^ e potg swoje i znaczenie

w Europie w XVIII w., Rosya zawdzicza gównie
zazdroci która rozrywaa jej ssiadów: naprzód rywa-

lizacyi wielkich rodzin polskich, która jej kramy Rzpltej

otworzya naocie, nastpnie zawici nieubaganej, z ja-

k Austrya i Prusy nawzajem si przeladoway^ od

pierwszego napadu Fryderyka na Szlsk. Oba pastwa
gotowe byy do wszelkich na rzecz Rosyi ustpstw, byle

jej przyja sobie upewni i uy jej, w razie danym, na

wspózawodnika. Korzyci Rosyi, jej wzrost, jej potga
coraz to goniejsza, niepokoiy bez wtpienia Dwór
wiedeski, ale to wszystko tracio na wanoci, jeli t
ofiar mona byo Prusom zaszkodzi. Tak bya poli-

tyka Józefa II; z niej i Kaunitz, chocia o wiele trze-

wiejszy, nie móg si otrzsn; dopiero Leopold II

próbowa, w latach póniejszych, na inne tory oba mo-
carstwa wprowadzi, ale panowa za krótko, aby jego

system móg si przyj. Na Dworze pruskim nienawi
do Austryi jeszcze silniejszym bya motorem: »to mój
system polityczny « mawia Fryderyk II; to bya jego

namitno, któr swym uczniom i nastpcom przeka-

za. Wszystko on w polityce pruskiej pojmowa i przy-

puszcza: przymierze z Francy, z Angli, z Rosy,
nawet z Turcy, tylko przymierza z Austry nigdy; sam
si z tem odzywa, e zwizek z Austry zawizaby
Prusom rce. Kiedy Katarzyna, ufna w pomoc Józefa,

przeznaczaa dla swego wnuka tron cesarski w Bizan-

cyum^ Fryderyk nie przeraa si tym wzrostem potgi
rosyjskiej, on tylko pyta: co Austrya na tem zyszcze?

»Jeeli ukad rzeczony (pisze on do swego posa w Pe-

tersburgu, Gortza) to tylko ma na celu, aby Turków
wypdzi i w. ksicia Konstantego na tronie greckim

osadzi, mógbym z zupen obojtnoci przypatrywa
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si jemu, ale jeeli Cesarz na tem przymierzu ma take

zarobi, to rzecz cakiem inna (29 maja i78i).« A jak

go bolaa myl, e Katarzyna porzuca jego przyja
dla przymierza z Austry! »e ona (pisze król) chce

wchodzi w zwizki z dziedzicznym wrogiem mego domu,

i to w chwili, gdy mój alians z ni ma trwa jeszcze

siedm lat, to jest niedorzeczno, której aden rozsdny

polityk nie zrozumie i której zaledwie mona znale
przykad midzy monarchami, co z sob tak cile, jak

jak ja z ni od lat dwudziestu poczeni byli. Ale taka

to jest sabo i niekonsekwencya niewieciego rodu« ')

!

Katarzyna umiaa doskonale wyzyskiwa spóza-

wodnictwo swoich ssiadów, dziki któremu Józef i Fry-

deryk, chcc siebie nawzajem w jej asce wyprzedzi,

o to wanie ubiegali si dla niej, czego ona najmocniej

pragna. Nastpny fakt niech posuy ku objanieniu.

Wiadomo, e druga ona w. ks. Pawa pochodzia z do
ubogiego domu ksit Montbeillard wirtemberskich.

Aby podnie wietno tej rodziny i przypodoba si
przez to Imperatorowej, Fryderyk swata jedne z ksi-
niczek wirtemberskich z nastpc tronu duskim ; atoli

w tym samym czasie Józef II zada jej rki dla swego
synowca Franciszka, najstarszego syna Leopolda. Za-
da i rozumie si otrzyma, cieszc si ze swego tryumfu

nad Fryderykiem, cho waciwie by to tylko tryumf

Katarzyny. Musiaa mia si Imperatorowa z tych w^y-

cigów monarszych, które tak wybornie odpowiaday jej

interesom, ale te niepomau wbijay j w dum. Nic

dziwnego, e bya wymagajca; raczej to dziwne, e
przy cak powszechnej, któr jej okazywano ulegoci,
umiaa jednak nad sob panowa, i e, cho niekiedy

oddawaa si politycznym fantazyom, w kocu rozsdek
i zimna rachuba zwykle u niej bray gór.

') Obie depesze zamieszczone u Zinkeisena, Geschichte des Osma-
nischen Reiches. Gotha, 1859. ^^^ 299, 309.
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Korespondeneya Katarzyny i Józefa 11.

Ogoszone w ostatnich latach zbiory dozwalaj nam
z ca dokadnoci pozna i oceni przyjacielski zwi-
zek Katarzyny i Józefa^), Zawarty jeszcze za ycia
Maryi Teresy, trwa a do mierci Cesarza i wywar
stanowczy wpyw na wypadki polityczne tego okresu.

Rosy omieli do ryzykownych przedsiwzi i dopo-

móg jej do pomylnego ich zakoczenia; Turcy wy-
stawi na niebezpieczn z dwoma potnymi ssiadami

wojn; na Austry jeszcze cisze ni na Turcy spro-

wadzi ciosy, przywiód j na sam brzeg przepaci

;

Prusy popchn do otwartego z Rosy antagonizmu,

a dla Polski otworzy grób. Dziesicioletnia Józefa

z Katarzyn korespondencya bya, rzec mona, praw-

dziw puszk Pandory dla wschodniej i rodkowej Eu-

ropy; a jej ton lekki i szyderczy dziwnie odbija od tej

powodzi nieszcz i krwi, któr tyle krajów zalaa.

To te wraenie, jakie ona na czytajcym sprawia, jest

niemie, wstrtne ; wdda w niej dwoje ludzi, którzy sil

si na to, by si nawzajem oszuka, lecz z tej gry Ka-
tarzyna wychodzi zawsze zwycizko. Grzecznoci i po-

chlebstwa przyjmuje ona jako nalene, lecz nie poprze-

staje na nich ; owszem chwyta korespondenta swego za

sowo i miao stawia mu dania, bez wzgldu na

trudnoci, jakie ztd dla niego wyrosn. Józef spostrzega

czasami, e w adoracyach swoich Katarzyna idzie za

') Arneth, Joseph II und Catharina von Russland ihr Briefwechsel.

Wien, Braumiiller 1869. — Tene: Joseph II und Leopold von Toscana.

Wien I

—

II, 1872. — Wolf: Leopold II und Marie Christine. Wien,

Gerold, 1876 — Russkaja Starina. Moskwa, 1876, maj — grudzie: Ko-

respondencya Katarzyny z Potemkinem. Z tego ostatniego zbioru wyjte

s ustpy z listów Katarzyny i Potemkina w niniejszym rozdziale cytowane.
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daleko^ niemniej jednak robi na nim wraenie ; niekiedy

oburza si pocichu na jej wymagania, lecz w kocu
poddaje si. Zaraz po mierci Maryi Teresy zjechali

si, jak wiadomo, w Mohilowie, i odtd Katarzyna nie

opuszcza adnej sposobnoci, aby przypomnie hrabiemu

Falkenstein to spotkanie, a zawsze z tak przesadnemi

komplementami, e wydaj si szyderstwem. »Teraz ro-

zumiem (pisze ona) staroytne pogastwo, które boha-

tyrów swoich czcio jako bogów i ju mnie nie ra
jego pochlebstwa, odkd przekonaam si, jaki entu-

zyazm WCMo wywouje wszdzie.* Józef podobnie
ze swej strony zarcza, e jest nieustannie pod urokiem

jej wspomnie, e w niej pozna najsprawiedliwsz i naj-

gbsz prawodawczyni, monarchini najdostojniejsz,

która jest szczciem swych poddanych a przedmiotem
czci dla Europy ; lecz kto j zobaczy, o tem wszystkiem

zapomina i tylko widzi przed sob najmilsz, najwy-

ksztacesz i najbardziej ujmujc towarzyszk. W Car-

skiem Siele zaszczepiono osp wnukom Katarzyny, Józef
pilnie dopytuje si o przebieg tej saboci. Imperatorowa
zachwycona jest t jego dobroci: »WCMo naladuje
Bóstwo, które przyrzeka nam swoje bogosawiestwa
a do czwartego pokolenia; WCMo raczysz si tro-

szczy o moich wnuków i wród najwaniejszych spraw
pastwa, raczysz pamita o niepokoju ojca, matki i babki;
i w ten sposób ca rodzin dla siebie ujmujesz. Ale
nic atwiejszego dla WCMoci, jak podbija serca i umy-
sy wszystkich, bo kiedy si WCMo raz widziao, nie

warto ju spojrze na nikogo. Mówi to z wasnego do-

wiadczenia. Czytajc za sowa pochlebne, które mnie
przysyasz, mogabym na stare lata zrobi si chepliw

;

lecz gdzie jest chwaa, któraby zrównaa chwa WC.
Moci !«

Nie zawsze te pochlebstwa bywaj tak puste i ckliwe;
Katarzyna umiaa pomidzy nie wsuwa sówka, które
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miay swój cel. Rada bya z niedorzecznej wojny^ któr
Józef wyda Kocioowi^ to te zacicaa go, by szed
dalej po tej drodze i odzywaa si o Papieu z lekce-

waeniem, które powinno byo oburzy katolickiego mo-

narch. »Pius VI (pisze ona) przysa mi liczny list

wasnorczny, który koczy wezwaniem, abym przesza

na jego stron i prosi Boga, aby mnie owieci. Wy-
dao mi si to bardzo grzeczne z jego strony, wic i ja

w ten sam sposób jemu odpisz. « Lecz Józef odpowiada

jej w podobnyme tonie, e Papie le si wybra, chcc
nawróci Imperatorow, raczej powinien si mie na

bacznoci, by ona go nie odwrócia. »Chocia z wszel-

kiem uszanowaniem cauj jego pantofel, przewiduj

jednak, e si nieraz róni bdziemy w zdaniu, nie

w dogmatach wprawdzie, ale w zarzdzie (Kocioa). « —
Wbrew zwyczajom rzymskiego Dworu, Pius VI posta-

nowi jecha do Wiednia, aby osobistem zetkniciem

powstrzyma Cesarza, który, nie wiedzc o tem, szybkim

krokiem zda do schyzmy. Zaniepokoio to Katarzyn.
Nie przestaje na piekcej ironii, ale haniebn insynuacy
stara si wznieci podejrzenie w umyle Józefa. »Nie

zazdroszcz WCMoci tego rzadkiego zaszczytu, e mie-

szkasz tu obok Piusa VI. Mówic szczerze, chciaabym,

aby on sobie odjecha, bo nie mog bez pewnej obawy
myle o tem, e jest w Wiedniu. Ksidz woski w ka-

dym, co nie jest katolikiem, sprawia pewien rodzaj

trwogi. Gdybym bya w towarzystwie WCMoci i Ojca

S., musiaabym mówi do Papiea wedle zasad religii

greckiej, coby go oczywicie tak znudzio, e prdkoby
powróci do Rzymu. « W kilka tygodni dodaje; »Ode-

tchnam na wiadomo, e niema ju w Wiedniu Pa-

piea i e WCMo pozbye si tego ciaru. Bd co

bd, taki ksidz, zawsze to mebel niewygodny. Prze-

ilkam
sie, e WCMo zapade na oczy; ta choroba

i
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to jest przesd we mnie wyssany z mlekiem, ale chwaa
Bogu^ e te dwie choroby naraz od WCMoci odeszy.

«

Ze swej strony Józef chcia pochwali si, e przyjazd

Papiea nie zrobi na nim adnego wraenia. »Najyw-

sz wdzicznoci przeja mnie troskliwo, i nie po-

wiem przyja WCMoci, okazana mi podczas pobytu

Papiea w Wiedniu, tego ksidza woskiego, który mnie

zamczy sw wizyt. Nic wanego na mnie nie wymóg,
a uniknem skandalu i nieporozumienia. Przyznam si
jednak, e mi byo ju zanadto rozprawia z nim, dzie

w dzie, po trzy godziny o teologicznych niedorzeczno-

ciach, w których obaj powtarzalimy sowa, nie rozu-

miejc ich zgoa. Bywao, emy obaj zamilkli, patrzc

sobie w oczy, jakbymy chcieli sobie powiedzie, e
jeden i drugi nie wie o czem mówi. Byo to przykre

i nieznone « W taki sposób Józef II wyraa si
o Naczelniku swego Kocioa. Miaa z czego tryumfo-

wa Katarzyna; dla najmniejszego ze swoich wadyków
przed obcymi wicejby okazaa szacunku.

Porednio czy bezporednio, wszystko w tej ko-

respondencyi zmierzao do utworzenia najcilejszego

midzy Rosy a Austry zwizku. Warunki umówiono
z atwoci; gdy jednak przyszo do spisania, nasuny
si ceremonalne trudnoci. da Józef, aby imi jego,

jako cesarza rzymskiego, wpisane byo pierwsze w obu
exemplarzach i od tej formalnOvci odstpi nie chcia.

Nie przystaa na to Katarzyna. Zgodzono si wic, e
oboje napisz listy jednobrzmice i w nich wyra punkta

przymierza. Takie dwa listy, Józef wyprawi 21 maja

1 78 1 r. , Katarzyna 24 maja v. s. W pierwszym oba

pastwa przyrzekaj sobie 10 tysicy piechoty i 2 ka-

waleryi ; lecz gdyby Rosya zaatakowan bya ze strony

Szwecyi, x\ustrya za w Belgii, wtedy zamiast umówio-
nego kontyngensu, suma 400 tysicy rubli napadnitemu
dostarczon bdzie. Umowa zawarta na lat om, za-
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Strzeg zgodne dziaanie posów i ministrów obu pastw
przy dworach zagranicznyci. W drugim licie^ który

w najcilejszej mia pozosta tajemnicy, mocarstwa kon-

traktujce zarczaj sobie, e gdyby Porta jednemu z nich

wydaa wojn, drugie obowizane bdzie podobnie wy-

da j Turcyi, najdalej w cigu trzech miesicy, a bez

wspólnego porozumienia adne z nich nie bdzie mogo
zawiera pokoju ani zawieszenia broni. Gdyby za inne

pastwo podnioso w tym czasie bro na jedne ze stron,

druga zaczepk tak, jako wasn ma uwaa i wszyst-

kiemi siy j odpiera.

Tak wic ze sprzymierzeca, który pewnej tylko,

oznaczonej mia dostarczy pomocy, Józef stawa si

uczestnikiem wojny, w razie gdyby Rosya od Porty

bya zaczepion. Zobowiza si do tego bez adnej ko-

niecznoci i jedynie w tem przekonaniu, e lepiej bdzie

dla niego dzieli si wraz z Imperatorow upami turec-

kiemi, ni dozwala, by Rosy sama jedna bogacia si

kosztem Turcyi. O tem postanowieniu swojem uwiado-

mi rzd francuzki, z którym go dawne z czasu Maryi

Teresy wizao przymierze. Warto posucha odpowie-

dzi, jakiej mu pan de Yergennes na t komunikacy
udzieli. Gabinet wersalski owiadcza, e nie pojmuje,

co moe Cesarza skania do tego, eby, zamiast broni

pastwa tureckiego, dopomaga Rosyi do jeg-o zniszcze-

nia, bez uwagi, e Turcy najsumienniej dopeniaj wa-

runków pokoju. Wzgld, e Austrya, w miar wzrostu

Rosyi, swojego take musi szuka zwikszenia, moe
posuy za precedens najzgubniejszy dla Europy; stu-

letnia wojna nie zatrze jego skutków. Bo jeeli obawa,

e potga rosyjska mogaby kiedy zaciy na Austryi,

ma by dostateczn dla tej ostatniej przyczyn, by szu-

ka swego ubezpieczenia kosztem trzeciego, który nic

jej nie winien, to przewidzie nie trudno, e inne mo-

carstwa równie bd miay prawo obawia si potgi
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austryackiej, i e za przykadem Dworów cesarskich^

zapragn take w^ynagrodzenia dla siebie, ze szkod
ssiada. Có si stanie z Europ, jeeli ten system po-

tworny w niej kiedy zapanuje? Zerwi si wówczas

wszystkie zwizki polityczne i dla nikogo ze sabszych

nie bdzie bezpieczestwa w Europie (21 sierp. 1782). —
Trafne te uwagi byy jakby przepowiedni dzisiejszych

stosunków; lecz i wówczas o mao e si bezzwocznie

nie ziciy. Zaraz bowiem Fryderyk II proponowa ga-

binetowi wersalskiemu ukad, moc którego, w razie

gdyby Dwory cesarskie rozszerzyy si na Wschodzie,

Francya miaa postara si o odpowiedne dla siebie

wynagrodzenie w Niderlandach, a Prusy o takie w zie-

miach polskich. W ten sposób rozbój polityczny przez

Austry i Rosy na Turcyi projektowany, mia nieba-

w^em ca Europ ogarn.
Na szczcie, jeszcze wówczas nie speniy si te

zamysy. Zakoczenie wojny amerykaskiej (1783) roz-

wizao rce Francyi i Anglii; Katarzyna uczua si
zmuszon odoy na póniej swoje »greckie projekta«,

i poprzesta na zaborze Krymu. Józef wyszed z tej

gry bez adnego dla siebie zysku; przybra, cho nie-

chtnie, rol bezinteresown, która mu wiele napsua
krwi, i z której miay si wszystkie Dwory europejskie

a najbardziej, pocichu, jego » wierna przyjacióka. « Ale

za to przyja Austryi z Rosy ustalia si ; wpyw pru-

ski upad zupenie w Petersburgu.

Powtórny zjazd (1787).

Jak wspomnielimy, umowa, która Rosyi przynio-

sa pówysep taurydzki, nie ubezpieczya pokoju. Kata-

rzyna uwaaa j tylko jako zawieszenie broni i w tym
celu wydaa rozkaz, aby wojska jej nie opuszczay po-
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udniowych gubernij (marzec 1784). Potrzebowaa lat

kilku^ by nowy nabytek jakokolwiek urzdzi, a prze-

dewszystkiem^ aby zbudowa flot w Sebastopolu, bez

której nie mona byo spodziewa si stanowczego re-

zultatu w wojnie nad morzem Czarnem prowadzonej.

W sierpniu 1876 Imperatorowa pisze w postscrip-

uui do Józefa: »Niech WCMo dozwoli sobie wspo-

mnie o pewnej podróy, o której za bytnoci swojej

w Smolesku, raczye si wyrazi w sposób tak przy-

jacielski. T wanie podró zamierzam odby w roku

nastpnym. W styczniu przyjad do Kijowa, gdzie zo-

stan a do poowy kwietnia, zkd przez Cherso wy-'

rusz do Krymu, który zamierzam objecha. Nie miem
dalej posuwa mych nadziei, ale poczytywaam sobie

za obowizek donie WCMoci o moich projektach.*

List obrazi Cesarza. »Inwitacya (pisze on do Kaunitza)

zamieszczona w postscriptum, abym pdzi za ni do

Chersonu, wydaje mi si bardzo poufa (tres cavaliere).

Ju ja jej napisz odpowied; bdzie krótka, wzowata,
ale nauczy t ksiniczk Zerbst, która si przerodzia

w Katarzyn, e trzeba duo wicej uwaania i usu-
noci, aby mn rozporzdza. « Odpisujc 17 wrzenia,

Cesarz dodaje podobnie na kocu listu : »Byem ujty
tym przyjacielskim sposobem, z jakim WCMo chcia-

a przypomnie mi sowa moje powiedziane w Smole-
sku. Jakkolwiek inne jest teraz moje stanowisko ni
byo dawniej, nie insza przecie gotowo moja. Ale

niewolnikiem jestem okolicznoci i obowizków, które

z nich si rodz; jeeli w4c nie stan mi na przeszko-

dzie, to skorzystam z tego szczcia, którego od wyja-

^zdu z Peterhofu pragnem. « Katarzyna zrozumiaa z tych

tów, e cesarz nie ma ochoty przyjecha; lecz e po-

trzebowaa z nim spotka si, wic nie okazywaa adnej

[wtpliwoci, e Cesarz zastosuje si do jej yczenia.

fcWzi to ywo do serca hrabia Cobentzel, ambasador
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austryacki w Petersburgu ; dworak usuny i pochlebca^

wygodniejszy on by^ mona powiedzie, dla Katarzyny,

ni dla Józefa; przymierze z Rosy uwaa za najwy-

szy dla Austryi interes, któremu wszystkie inne powi-
ci si godzio. Kade yczenie Imperatorowej wyda-

wao mu si poniekd obowizujcem dla jego Dworu

;

wszelkiego wic dokada starania, aby i w tym razie

monarch swego nakoni do powolnoci, przedstawia-

jc niedobre skutki, jeli si tej fantazyi Imperatorowej

nie dogodzi. »Widz (donosi Józef bratu sw^emu Leo-

poldowi), e nie bd móg uwolni si od podróy do

ICijowa i Chersonu, w miesicu kwietniu, dla zobacze-

nia Imperatorowej. Tak ona sobie wabia to do gowy
i tak jest zepsuta, e bez porónienia si, nie mógbym
cofn mojej obietnicy, chocia mi to niedogodne (i i li-

stopada i786).« Jako, nie czekajc na wyrane zapro-

szenie, Józef w licie z dnia 26 grudnia objawia rado
swoje z tej podróy, która mu dozwoli obaczy znowu
Imperatorow i przekona j, e uczucia hr. Falkensteina

s niezmienne, jak niezmiennie pragnie zachowania jej

przyjani. Uszczliwiona takim obrotem sprawy Kata-

rzyna, rozpyna si w serdecznociach: »Dusza moja
zadraa z radoci na myl, e znowu obacz hr. Falken-

steina. Bagam Niebios, aby bogosawiy wszystkim

zamiarom, podróom, a szczególniej zdrowiu mojego naj-

szacowniejszego przyjaciela i najwierniejszego sprzymie-

rzeca (26 grudnia v. s, lySó).*

Zbytecznem dodawa, e w czasie podróy nie po-

minito nic, coby mogo gbiej zacign Cesarza

w plany rosyjskie, ale tym razem by on chodniejszy.

Czy dlatego, e tkwia w nim pami, i z pustemi r-
koma wyszed przed trzema laty z zawika turecko-ro-

syjskich, czy te, e go niepokoiy sprawy belgijskie,

które w istocie niebezpieczny przybieray obrót, do,
e i sam nie chcia si do niczego zobowizywa,



Powtórny zjazd. 1
1^

i Katarzyn od pospiesznych postanowie wstrzymywa.

»Imperatorowa (donosi on Kaunitzowi z Chersonu) chcia-

aby koniecznie zadrze z Turkami i adnej perswazyi

nie sucha. Szczcie i mio w^asna zalepiy j do

tego stopnia, i rozumie, e sama jedna, bezemnie, po-

trafi wykona w^szystko co zamierza, i usun trudno-

ci, które jej ze strony Prus i Francyi przypominaem

(25 maja)« . . . »Wczoraj przybylimy do Sebastopolu,

który w istocie jest najpikniejszym portem, jaki w mo-

jem yciu widziaem ; stoi w nim szesnacie okrtów
liniowych i fregat w zupenej gotowoci. Imperatorowa

jest w przewybornym humorze ; wszystko co tu widzi,'

tak dalece zapala jej imaginacy, i wtpi, aby pismo,

które mi przysa, mogo zrobi na niej jakiekolwiek

wraenie. Zreszt w^ przyjani dla mnie zdaje si by
najszczersza. Wczoraj, gdymy przed oczyma mieli flot,

powstaa, i zwróciwszy si do mnie, pia za zdrowie

najlepszego przyjaciela, któremu i Krym zaw^dzicza,

i wszystk rado, jakiej tu doznaa (3 czerwca). « »JJCC.

Mocie (pisze X. de Ligne) badaj si nawzajem w spra-

wie tureckiej ; rzucaj sówka niekiedy, ale bardziej pa-

trz sobie w oczy. Jako mionik staroytnoci, a po

trochu i nowszych czasów, napomknem o odbudowa-

niu Grecyi, Katarzyna mówia o Likurgach i Solonach,

ale Józef, w^icej przyszoci ni przeszoci zajty,

zapyta: a có u licha poczniemy z Konstantynopolem ?«

»To miasto — rzek Cesarz do Segura — bdzie zawsze

koci niezgody midzy mocarstwami, które dlatego

nigdy nie zezwol na podzia Turcyi. Mogem i ja przy-

sta na oddanie Krymu Rosyi, ale nie cierpi nigdy

Rosyan w Bizancyum ; wol eby tam byy turbany,

ni czapki. « — Wbrew swym nadziejom, Katarzyna

w cigu podróy nic na Józefie nie wymoga, prócz

zobowizania, e razem z Francy poredniczy bdzie
w Stambule dla ugodzenia sporów rosyjskich z Porta.

I
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Ta ostrono Cesarza^ jakkolwiek nieprzyjemna Impe-

ratorowej, wywara w kocu zbawienny na ni wpyw.
Uznaa ona^ e nie czas wydawa wojn^ e trzeba cze-

ka na przyjaniejsze okolicznoci. Spokój na Wschodzie

zdawa si by upewniony na lat kilka.

Potemkin.

Haso do wojny wyszo, jak ju wiemy, ze strony

tureckiej. Kiedy si z Turkami ma do czynienia, mówi
Segur, nie trzeba zapomina o dw^óch pobudkach, które

nimi naprzemian kieruj, a tak silnie, e pod ich wpy-
wem na wszystkie inne s obojtni. Jedn pobudk
bywa fanatyzm, drug strach ; pod wpywem jednej czy

drugiej, dziaaj oni z gwatown szybkoci i wydaj
postanowienia, których w aden sposób przewidzie nie

mona. Taki wypadek zaszed wanie obecnie. Uwi-
zienie Buhakowa byo wyskokiem fanatyzmu, który

wszystkie rachuby pomiesza, wszystkich zasta nieprzy-

gotowanych, a Rosyi zapewni to, czego najprzebieglej-

sza zrczno zdoby dla niej nie moga, to jest udzia

Austryi w wojnie, od której Józef w tej chw^ili by
dalekim.

Ale i w Petersburgu wydarzenie to, jakkolwiek

z tylu miar podane, sprawio na razie wiele niepokoju

i kopotów. Pastwo nie byo gotowe do wojny. Armia
zostawaa w rku ks. Potemkina; ten, chocia oddawna

pobudza Imperatorow do zamachu na Porte, chocia

by sprawc zmiany, jaka zasza w jej przymierzach,

i budowa wci projekta na ruinach Osmanów w Euro-

pie, ze swej strony nie zrobi nic, aby si przysposobi

do wypadków wywoywdanych tak namitnie. Jaka przy-

czyna tak nieprawdopodobnego zjawiska? Nie inna,

tylko sam charakter tego dziwnego czowieka.



Potemkin.

Ju tak wiele mówiono o ks. Potemkinie, i dawniej

i w ostatnich latach, e byoby zbytecznym trudem opi-

sywa go raz jeszcze *). Chcemy podnie te tylko strony

jego charakteru, bez których niepodobna zrozumie dal-

szego cigu wypadków. Ks. Potemkin by czowiekiem
niepospolitych zdolnoci, jasnego i rozlegego pojcia:

bystry jego umys obejmowa wszystko z atwoci,
a nadzwyczajna pami, wielce mu w tem dopomagaa

;

ale przytem myl jego bya tak ruchliwa i skaczca,
e, jak pisze jeden z posów zagranicznych: »cho Ksi-
cia nieraz po caych dniach widuj, nigdy jednak piciu
minut nad jednym przedmiotem zatrzyma go nie mo-
gem « ^). Jeli interes mocno go obchodzi, nie byo
wysilenia, do któregoby nie by zdolny ; nie zna co

zmczenie. Pose angielski donosi o nim : »Rozmowa
nasza zacza si natychmiast, cho on dopiero co, w cigu
szesnastu dni, odby drog 3.000 wiorst. Przez ten czas

spa tylko trzy razy, oglda mnóstwo zakadów, zwie-

dza kad cerkiew, obok której przejeda (sprawy

kocielne i dyskusye teologiczne wielce go zawsze zaj-

moway)
;
przez ten czas naraony by na zwoki i nudne

ceremonie i hody wojskowe i cywilne, które mu na
kadej stacyi skadano. Pomimo to, nie okaza najmniej-

szego znuenia moralnego lub fizycznego, i gdymy si

') Oto celniejsze opisy lub róda do historyi jego ycia: (Helbig)

Potemkin der Taurider w pimie Minerwa z r. 1 797 et seqq. od 22 do

36 tomu. Szereg tych artykuów posuy nastpnie do wydania biografii

francuzkiej : Vie du Pce Potemkin. Paris, 1808. W obu tych pracach, cho
wiele szczegóów interesujcych, nie wszystkie prawdziwe. Pewniejsze wia-

domoci i rysy z natury brane, znajduj si w znanych Pa?nitnikach Segura,

w Listach i Pamitnikach ks. de Ligne, w wycigach Raumera (Europa

, . 1763— 1783) we wspomnianej korespondencyi Katarzyny z Potemkinem,

I;ogoszonej
przez Russkaja Starina itd. Z niepospolitym talentem i prawd

iskrelony portret jego daje Smitt w jego dziele Sworow und Polens Unter-

gang. Leipzig, 1858 II et seqq.; atoli o wielu rzeczach umylnie zamilcz.

\
2) Raumer: Europa ijS^—ijS^. Leipzig, 1839. III, 452.

f: Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2

I
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rozchodzili, nie on pewno z nas dwóch bardziej by
utrudzony ^).« Atoli, gdy sw ciekawo nasyci, gdy

projekt, któremu si z namitnoci oddawa, ju mu
spowszednia, wtedy stawa si niewypowiedzianie gnu-

ny i ociay. Zwyczajnie to byo, e po zdumiewaj-

cem wysileniu wpada w osowiao i martwo, z któ-

rej nic go wydoby nie mogo. Wówczas po tygodniach

caych przesiadywa w domu, wycignity na sofie, w no-

cnem ubraniu, z go szyj, z bosemi nogami, zachmu-

rzony, milczcy, albo znowu dugie godziny trawi na

kartach z dworzanami, którzy go oszukiwali. Wspo-

mniany pose pisze: »Kilka dni przepdziem u Potem-

kina na wsi
;
przez cay ten czas by on bardzo wesoy,

a taka bya u niego mieszanina bystroci i lekkomyl-

noci, wiadomoci i humoru, e nigdy czego podobnego

w jednym i tym samym czowieku nie spotkaem. Spo-

sób ycia równie szczególny jak charakter, na spanie

i jedzenie nie ma on godzin wyznaczonych; nieraz o pó-
nocy jada obiad, wród deszczu pod goem niebem -).«

To kolejne, e tak powiemy, wznoszenie si jego i opa-

danie, ta fantastyczno i kapryno, waciwe sowia-
skiej i wschodniej naturze, dziwiy Francuzów i Angli-

ków; zrozumie go nie mogli. Czowiek, któremu pod-

ówczas wielu podobnych byo w Polsce i w Rosyi,

chocia na mniejsze rozmiary; bogato od natury wypo-
saony ale wybujay, w karby nie ujty, do pracy re-

gularnej nie wdroony, do porzdku nienawyky, nie

umiejcy panowa nad sob, zostawa zawsze pod wra-

eniem chwili i ostatniego wypadku. Wszystkie waci-
woci swego wewntrznego usposobienia przenosi on

do spraw publicznych, do polityki. Kadego systemu

politycznego próbowa, do kadego zrazu si zapala.

*) Raumer: /. c, III, 545.

*) Tene: /. c. III, 484.



Potemkiii.

i gdy mu chodzio o zjednanie którego z mocarstw za-

granicznych^ niewyczerpanym by w pomysach i kom-

binacyach, niezrównanym w grzecznociach i w dwor-

skiej intrydze ;
gotów wnet potem zepsu wszystko, nad

czem najusilniej pracowa, gdy si rzecz inna nasuna.

Nigdy go adne moralne nie krpoway wzy, tego co

godziwe lub niegodziwe nie rozumia, tak dobrze w pry-

watnem jak w publicznem yciu. Zawsze i wszdzie

jedynym bodcem i przewodnikiem by mu wasny inte-

res, jaki plan przez niego powzity, któremu wszystko

bez najmniejszego wahania zdolny by powici, dopóki

tego planu nie zapomnia, lub go dla innej fantazyi nie

powici. Katarzyna poczytywaa go za swego ucznia,

za sw kreatur, bo go z porucznika do godnoci feld-

marszaka wyniosa, na jego przywizaniu bezwzgldnie

polegaa, które tem pewniejsze byo, e na wasnym
jego interesie oparte. Ujmowa j swoj miaoci, by-

stroci, genialnoci, ale ona górowaa nad nim stat-

kiem, rozsdkiem, wytrwaoci; wic cho ulegajc

jego wpywowi, nieraz za daleko daa si pocign
i zbytecznie mu, ze szkod pastwa, ufaa i pobaaa;
cho w kadej sprawie chciaa wiedzie jego zdanie

i jego dowiadczenia si poradzi, to jednak nie zawsze

go suchaa. Jej hart i rozum mzki, na którym Potem-

kinowi zbywao, ostrzega j zawczasu i wstrzymywa
tam, gdzie fantastyczno jej ulubieca moga dla pa-
stwa sta si zgubn ').

') Nadzwyczajna sabo a nawet ulego, któr Katarzyna wzgl-

dem Potemkina okazywaa, naprowadzaa w owym czasie na róne domy-

sy. Oto co donosi Cobentzl z Petersburga (15 kwietnia 1790): „Hr, Segur

zarcza mi sowem honoru, i wie z pewnoci, jako Imperatorowa pota-

jemnie lubem maeskim z Potemkinem jest poczona. Wedle niegoj

tajemnica ta tylko trzem lub czterem osobom jest wiadoma. Nie powiedzia

mi, od kogo j wie, ale e z synowicami Ksicia mia on wiele zayoci,

by wic moe, e w ten sposób przyszed do jej posiadania." Pisze dalej
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Potemkin nie uczy si niczego systematycznie^

lecz ciekawie wypytywa o wszystko^ lubi rozmowy

z ludmi specyalnie wyksztaconymi. Jako prezes kole-

gium wojskowego^ mia on ca armi pod swoim zarz-

dem, i nie mona zaprzeczy, eby w niej nie zaprowa-

dzi wiele zmian trafnych, duchowi narodu odpowiednych.

Ale wodzem nie by, uy wojska w kampanii nie umia.

Zazdrosny o wadz, chciwy chway, z wojn tureck

wiza plany wietnych dla Rosyi tryumfów i nowego

dla siebie wywyszenia; dlatego kierunek tej kampanii

oddawna sobie zastrzeg, innych, zdolniejszych od siebie,

usuwa lub na podrzdne skazywa miejsce. Dwie armie

przeznaczone byy na t wojn: jedna, 37 tysicy liczca,

pod dowództwem starego Rumiancow^a, miaa od pol-

skiej granicy wkracza w Multany i Woosz, podajc

rk korpusowi austryackiemu, posuwajcemu si od

strony Galicyi ; druga, 8o-tysiczna, pod kierunkiem Po-

temkina, której zadaniem byo opanow^a fortece nad-

morskie, od Oczakowa a do uj Dunaju, a zarazem

Cobentzl: „In Yereinbarung dieses Umstandes mit der ziemlicheii Anzahl

der Favoriten, die meistens von dem Fiirsten selbst der Kayserin gegeben

worden, ist selbiger sehr sonderbar. Anderseits wird dadurch allein be-

greiflich, wie es moglich seye, dass Fiirst Potemkin, ungeachtet seiner Ver-

nachlassigung aller ihm obliegenden Geschafte, der grossen Summen Gelds,

die durch seine Hande gegangen, von denen er keine Rechnung ablegt,

ungeachtet so einer Menge Sachen, die einer aufgeklarten Prinzessin, wie

die Kayserin ist, missfallen miissen, doch iiber sie so grosse Macht hat,

die ihn in Allem, was seine Departaments angehet, ganz unabhangig

macliet. Dadurch erklart es sich, wie er der einzige ist, der Ihr jemals

unglimpflich begegen und bis zu dem Grad der Ereiferung, wie es er ge-

than, hat wiedersprechen kónnen, wann er einen Favoriten von Ihr ent-

fernen woUte, den er selbst in Gegenwart der Kayserin groblich angefah-

ren und insultirt hat." Z korespondencyi Katarzyny z Potemkinem cakiem

poufnej, z której, wedug Russkiej Sariny, obszerne poniej dajemy wy-

jtki, czytelnik bdzie móg osdzi, jak dalece ten domys Segura jest

prawdziwy. Dla historyi jest to rzecz obojtna, skoro stosunek polityczny

tych dwóch osobistoci utrzyma si a do koca.
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zasoni Krym od napaci tureckich. Oprócz tego, kor-

pus i8-tysiczny, pod dowództwem Tokelego, dziaa
na Kaukazie. Rumiancow, wódz dowiadczony, widzia

z boleci, e siy powierzone mu byy za sabe, aby

móg co znaczniejszego dokona, tem wicej, e wojsku

zbywao na rekwizytaci najpotrzebniejszycti w kampa-

nii ; oskara Potemkina, e przez zazdro umylnie go

w takiem zostawia, zaniedbaniu. Atoli i armia tego ostat-

niego nie lepiej bya zaopatrzona; w chwili gdy wojna

wybucha, brakowao jej wszystkiego: ywnoci, amu-

nicyi, koni, dzia oblniczych, pontonów; pukom
nie dostawao ludzi do kompletu. Ksi bieglejszy

by w tworzeniu planów ni w ich wykonaniu. Sam
jego charakter zmienny, samo upadanie na duchu i apa-

tya, którym tak czsto podlega, przeszkadzay ener-

gicznemu dziaaniu, jakiego wojna wymaga. W pierwszej

chwili, gdy si dowiedzia o uwizieniu Buhakowa,
ogarn go przestrach niewymowny, i, jak Segur opo-

wiada, przez dwa tygodnie nie móg przyj do siebie

;

zadumany, przygnbiony, adnych nie wydawa rozka-

zów, a cho Imperatorowa domagaa si naglco planu

operacyi, któryby przez oba Dwory by przyjty, i tego

nie moga ode wydosta. Z Elizabetgrodu, gdzie bya
jego gówna kwatera, pisywa do niej listy, wiadczce
wyranie o jego ówczesnej nieporadnoci, znkaniu, roz-

stroju moralnym; ale wiadcz one take o wielkiej

wyrozumiaoci Katarzyny i o mzkim spokoju, z jakim

niepomylne przyjmowaa wypadki. — W miesic po
wypowiedzeniu wojny (1787) flota sebastopolska ucier-

piaa straszliwie od burzy; jeden okrt zapdzony by
wichrami a do Stambuu, drugi (Sa7va Ekatany) do

uj Dunaju, gdzie wpad w rce Turków. Zmartwio
to Imperatorowa: »Chciaabym — pisze, — aby nasze

statki obeznay si z drog do Stambuu, tylko nie

w ten sposób « ;
prdko si jednak z tego wraenia



22 Ks. I. — Sprawy przedsejmowe, i;

otrzsa. »Przykra to nowina — dodaje w póniejszych

listach— ale przecie wnioskowa trzeba^ e i flota nie-

przyjacielska musiaa ucierpie ; wiatr d nietylko na

nas. Ani ty^ ani ja^ nie winnimy temu, wic ju o tem

mówi nie bd. . . Co si stao, to si stao, zbuduj Ci

nowe fregaty, z mocn artylery, cakiem wedug twego

rysunku. « Dla Potemkina by to cios nad siy, i jeszcze

bardziej rozdrani jego imaginacy, która mu same

tylko niebezpieczestwa nasuwaa przed oczy. da,
aby bezzwocznie opuci Krym i wszystko wojsko skon-

centrowa pod Oczakowem: bo dzisiaj Turcy ju nie

tacy jak dawniej, ju si armat nie boj, djabe ich wy-

uczy. « Nareszcie zwtpiwszy o wszystkiem, prosi Ka-
tarzyn, by go uwolnia od naczelnego dowództwa

;
po-

stanowi usun si na stron, przyjecha do Petersburga,

ukry si przed wiatem. — Bezborodko, Zawadowski,

Woroncow, mniej przyjani Ksiciu, pragnli korzysta
z tego zwrotu ; woleli go widzie w Petersburgu, na
czele kolegium wojennego, armi za ca w rku Ru-
miancowa; nalegali te na Katarzyn, by na ten ukad
przystaa, ale ona tylko w poowie zastosowaa si
do ich rad. »Boli mnie twój stan (pisze do Potemkina,

25 wrzenia \ •
i

• - , ,

7 padzierniki:)
* ^ spazmy, rozczulcnia, gorczkowosc, wszy-

stko to rozumiem; ja sama czsto jestem w takiem uspo-

sobieniu, zwaszcza przy tak wanych sprawach. Lecz
nic gorszego nie mógby zrobi, jak gdyby chcia
mnie i imperyum pozbawi twej pomocy, skadajc swoje
godno i urzd. Jeste mi teraz nieodbicie potrzebnym,
bo jeste zdolnym, wiernym i najlepszym moim przyja-

cielem. Prosz ci zahartuj twój umys i dusz na wszy-
stkie wypadki i bd pewny, e z cierpliwoci wszystko
przezwyciysz. — Chcesz zoy twoje dostojestwa
i ukr\ si, przed czem? nie rozumiem. Nie broni ci

tu przyjecha, jeeli mniemasz, e twój przyjazd nie za-

szkodzi temu co zacz i e tu mi bdziesz poytecz-
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niejszy ni tam. Niechaj Rumiancow obejmuje po tobie

dowództwo. Posyam mu rozkaz na twoje rce, lecz

jeli mi zawierzysz, oddasz go jak najpóniej. Ty wiesz

jak mi jest trudnem to, do czego przygotowan nie by-

am ; lecz kiedy mówisz, e zdrowie twoje tego wymaga,
to co innego. ..« W tydzie potem dodaje: » Chcesz wy-

prowadzi wojsko z Krymu? Có wtedy zrobimy z flot

sebastopolsk? Sdz, e to pisa pod wyraeniem, e
caa flota przepada, i ufam, e tego projektu nie wy-

konasz bez ostatniej koniecznoci. Trzeba dziaa za-

czepnie pod Oczakowem i Benderem, ale zaczyna wojn
od ewakuacyi prowincyi, której nic jeszcze nie zagraa,

z tem nie trzeba si spieszy. — Mniemam równie, e
powstrzymasz si od zoenia dowództwa, dostojestwa

i rang, bo do tego nie widz ani powodów ani potrzeby;

przypivSuj to twojej zbytniej draliwoci, e si tak nie

stao, jakbymy sobie yczyli. Wszystko to pisz jako

memu najlepszemu przyjacielowi, wychowacowi i ucz-

niowi, który czasem wytrwalszy bywa odemnie, ale te-

raz ja wytrwalsza jestem, bo ty chory a ja zdrowa.

«

Imperatorowa pojmowaa dobrze, jak miesznoci Po-

temkin gówny sprawca tej wojny, okryby siebie i j,
gdyby przed rozpoczciem kroków nieprzyjacielskich

poda si do dymisyi, dlatego cho mu posaa reskrypt

z nominacy Rumiancowa, przyznaje, e to rozporz-

dzenie nie jest jej przyjemne ani z honorem dla niej.

»Jeli ju zda dowództwo, to przybywaj tu jak najpr-

dzej, abym ci widziaa koo siebie i aby si dowie-

dzia, co ja o tem myl. A myl, e jeste niecier-

pliwy jak dziecko picioletnie, kiedy interesa, któremi

Ci obarczono, wymagaj nieprzezwycionej cierpli-

woci (2/14 padz.).«

Upomnienia Imperatorowej a moe bardziej jeszcze

myl, e kto inny zbierze laury wojenne, których Po-

temkin dla siebie spodziewa si, powstrzymay go od
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zoenia, komendy. Tymczasem od wrzenia (1787) ju
na dobre czynnoci wojenne rozpoczy si w Krymie.

Hassan pasza^ minister marynarki, najbardziej przedsi-

biorczy z jeneraów tureckicli, pokusi si o odebranie

tej prowincyi; z drugiej strony posano tam najlepszego

jeneraa, jakiego Rosya posiadaa, Suworowa. »e Kim-
burn ju w obleniu (pisze Katarzyna do Potemkina),

dowiedziaam si z twego raportu. Daj Boe, ebymy
go nie stracili, bo kada strata jest nieprzyjemna. A gdy-

by! ... — to dlatego nie tra serca; zemcimy si w inny

sposób. Cesarstwo zostanie cesarstwem ; czy my to ta-

kie rzeczy brali i tracili ?...« — Dnia 12 padz. Hassan
pasza, wyldowawszy z 5000 ludzi, przypuci gwatowny
szturm do fortecy. Bitwa uparta toczya si pod mu-
rami przez cay dzie^ od witu. Mimo wysile Suwo-
rowa, Turcy dotarli a do waów fortecznych; wódz
rosyjski po dwakro ranny, kilka razy znajdowa si
w najwikszem niebezpieczestwie. Ju pod zmrok rzuca

on na nieprzyjaciela dziesi szwadronów jazdy, Turcy
wytrzymuj mnie to uderzenie, odpdzaj, cisn si
na mury. Wtedy Suworow uderza z ostatni si jak
mia, 500 piechoty, na utrudzonych caodziennym bojem
Turków ; ten atak przeway zwyciztwo. Turcy cofaj
si w nieporzdku, cigani nie mog si dosta do okr-
tów, zaledwie siedmiuset ocalao. To wietne, dzielno-

ci Suworowa otrzymane zwyciztwo, orzewio Potem-
kina. »Nie znajduj do sów (pisze on do Suworowa,

15/7 padz.), aby Ci wyrazi, jak wysoko ceni twe
usugi, jak Ci szanuj. Prosz Boga najgorcej o twoje

zdrowie, i z chcibym sam cierpia, byleby ty by
zdrów. « Zaraz te wrócia mu wieo i bystro umy-
su : widzia jasno, e przedewszystkiem Oczaków po-

trzeba wzi i e naley czyni wszystkie przygotowa-
nia, aby w roku nastpnym zacz kampani od tej

wanej zdobyczy. »Dzikuj ci za twoje listy (pisze Ka-
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tarzyna 9/21 listopada); rozwine teraz tak obszern
i gruntown znajomo rzeczy i dziaania^ e mnie i so-

bie przynosisz chwa ; lubi Ci w dwójnasób. e Ocza-

ków nabawia Ci kopotu^ rozumiem ; zdaj si zupenie

na twoj wol, prosz tylko Boga, eby pobogosawi
twoim zamiarom. Mocno auj, e interesa nie pozwa-

laj Ci tu przyjecha; jabym sama poleciaa do ciebie,

gdyby mono bya. Ciesz si nadewszystko, e zdro-

wie twoje polepszyo si, gdy Ci bardzo kocham,

i bardzo a bardzo kontenta jestem z Ciebie.

«

Ale nie ustay dlatego niepokoje i wtpliwoci
Potemkina. Mimo zwyciztwa Suworowa, nie wierzy
w mono obrony Krymu, nie zdao mu si przytem,

aby podobna byo, i Oczakowa dobywa, i na pówyspie
trzyma siln zaog. » Lepiej byoby porzuci Krym,
choby nieprzyjaciel tam wszed, wypdzilibymy go

znowu. Wojsko krymskie mogoby wesprze w" danym
razie nasz tutaj garstk: dzi zmuszone pilnowa Se-

bastopola, siedzi jak w worku (maj i788).« Myl jego

ledzia konstelacyj politycznych w Europie ; alians pru-

sko-angielski i kopoty, które ze strony Prus przewidy-

wa, trwoyy go bardzo. Niekontent, e Cesarz ociga
si z w^ydaniem wojny, zniechci si wnet do przymie-

rza austryackiego ; radby by wróci do Prus, propono-

wa ofiarowa im Gdask. Wreszcie i wojna z Turkami

^wydawaa mu si niebezpieczn; radzi, by z pomoc
rancyi postara si o pokój, »Pogodzi si z Turkami

:rzeba koniecznie, bo jake doj do adu wbrew wszyst-

:im (8/20 czerwca 1788) « Te mieszne i pochliwe rady

>wego ulubieca, Katarzyna z rzadkim oceniaa rozsd-

:iem, wybornie zbijaa argumenta, a przypominajc jego

wasne yczenia i dugo ywione projekta, dawaa uczu,

jakimby wstydem byo tak atwo si odstrasza. A na-

Iprzód co do Krymu, robi uwag, e jeeli si go opu-

ici, Turcy nie omieszkaj go zaj i napeni znowu
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Tatarami ; a gdy oni puszcz swe zagony w gb impe-

ryum, jak broni si od nich w stepie? Wszak o Krym
toczy si wojna; skoro to gniazdo porzucimy, to i Se-

bastopol i nasze trudy przepadn. Co pocz z flot

i flotyll, jak utrzyma komunikacy z Kaukazem; a kto

przewidzi trudnoci jakie zajd, jeli na nowo trzeba

bdzie zajmowa Krym? »Dla Boga, nie dopuszczaj

tych myli, które mi trudno zrozumie; kiedy kto siedzi

na koniu, czy zlezie z niego, by si trzyma za ogon

(-g^J^^^iySS). ..« — Zwok Austryi do spokojnie ona

przyjmuje. »e cesarz do tej pory nie wyda wojny, to

przypisuj intrygom pruskim i angielskim; wreszcie i on

równie jak my, wojny si nie spodziewa, a e zbroj

si na dobre, to wszystkim wiadomo. Prawda, emy
ostatni ra wojowali sami z Turkami, i to do szcz-

liwie; ale teraz majc traktat zawarty, roztropniej jest

szuka w nim pomocy, ni spuszcza si na usuno
i dobre chci Dworów, których zdradzieckie postpo-

wanie nabawio nas tych trudnoci (CJ!!!^^ lyS/).* MniejJ \ o grudnia 111 j

ni ktokolwiek, Potemkin ma prawo zniechca si do

Austryi. »Wszake obecny nasz system z Dworem wie-

deskim, to twoje wasne dzieo. Trzymano si go
i w dawniejszych czasach, bo on wypywa z natury

rzeczy i ze wspólnoci interesów, ilekro chodzi o po-

udniowe granice. Sam Panin, dopóki go nie olepiy
pruskie grzecznoci, przyjmowa wszystkie inne przy-

mierza jakby od biedy, gdy one nie zastpi sojuszu

z Austry w wojnie z Turkami. « — » Pruski Dwór me-
naujemy (odpowiada w innym licie), chocia jasno

widzimy jego kroki nieprzyjacielskie w Carogrodzie.

Ale Gdaskiem nie trzeba go przywabia, bo i za lep-

szej z Prusakami przyjani, wszelka zaczepka Gdaska
postawiona bya jako casus foederis. Zarczylimy temu
miastu (ja i poprzednicy moi) wolno i dzisiejsze jego

pooenie
; potwierdzia to konwencya podziaowa o Pol-
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sk.« Nie odpowiadaoby to godnoci imperyum nie do-

trzymywa takich upewnie. — Co do pokoju z Turkami^

którego Potemkin tak nagle zapragn, nie widziawszy

jeszcze nieprzyjaciela, Katarzyna odpisuje: »I ja jestem

tego zdania, e t w^ojn trzeba jak najprdzej zako-
czy, lecz to zaley od waszych powodze. Pokoju nie

odrzucam, lecz sam wiesz, e Turcy daj zwrotu Krymu
i skasowania dawnych ukadów« a na to Rosya zgodzi
si nie moe (6/18 listop. 1787). Chwiejno Potemkina

pod tym wzgldem razia Imperatorow i ostrzejszym

ni zwykle tonem wyrzuca mu j. »Z wielu pism wa-

szych mogoby si zdawa, e wahasz si w wykonaniu

planóW; których sam jeste twórc i które zacze ju
wykonywa. Ani przypuszczam^ eby mogo by inaczej,

ni postanowiono, i eby si chwia w sw^ojem post-

powaniu. Nie byoby sawy, ani honoru, ani poytku,

raz poczwszy, i to z tak gorliwoci, przerywa albo

skrzywi i potem znow^u zaczyna. Obron granic pro-

wadzilicie szczliwie, da Bóg, e mój przyjaciel po-

prowadzi i dziaania zaczepne z równem powodzeniem
723 listopada ^q \

\ 5 grudnia ii)'

Na takich namysach i przygotowaniach, wród
których Imperatorow musiaa podtrzymywa wraliwy
umys Potemkina, zesza pierwszoroczna kampania (1787).

Prócz odparcia Kimburna, nie zaszo nic godnego pa-

mici. Obaczmy, co si dziao po stronie austryackiej.

§• 5.

Pierwsza kampania austryaeka 1788.

Lepiej od Rosyan byli Turcy przysposobieni do

wojny. W lecie 1787 liczyli do 300.000 gotowego o-
nierza, i gdyby z t si mogli byli od razu ' wkroczy
do Rosyi, byliby zmusili j do opuszczenia Krymu i Ce-
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sarstwu znaczne zadali klski. Spóniona pora wstrzy-

mywaa ich od dziaa zaczepnych od strony ldowej.

Kampanij zimowych nie byo wówczas w zwyczaju pro-

wadzi; u Turków mniej ni gdzieindziej. Przytem nie-

pokoia ich Austrya. Józef ostrzega Porte przed wy-
buchniciem wojny, e bdzie musia Rosyi pomaga.
Proponowali mu Turcy, aby ograniczy si do pomocy,
której dostarczy by obowizany traktatem, za co przy-

rzekali szanowa jego granice. Tej roztropnej propozy-

cyi Józef przyj nie chcia, obaczymy zaraz dlaczego.

To Porte znaglio do rozdzielenia swych si. Od strony

rosyjskiej postanowili trzyma si odpornie; wzmocnili

zaogi Oczakowa i fortec nadbrzenych, do Modawii
posali nieznaczn armi, zoon przewanie z Tatarów;

gówne za siy skupili ponad granicami Austryi. Do-

da trzeba, e bardziej ich ncia wojna w krajach

austryackich zaludnionych i uprawnych, gdzie i zboga-

ci si byo mona upami, i wojsko z wiksz atwo-
ci utrzyma, nili w pustych stepach poudniowej Ro-
syi, gdzie nadzieja upów adna i adne te rodki do

wyywienia armii, dokd owszem trzeba byo cign
za sob nieskoczon ilo wozów z ywnoci.

W niedogodnych dla Austryi warunkach rozpo-

cza si wojna. Dwór berliski, zazdrosny wszelkiego

wzrostu domu habsburgskiego, wchodzi w porozumienie

z Angli, by nie dozwoli Dworom sprzymierzonym

znacznego na Turcyi rozszerzenia si ; wybuche w Bel-

gii rozruchy wymagay take pilnej uwagi rzdu cesar-

skiego. Móg wic Józef, tak wanemi przeszkodami

zaskoczony, wstrzyma si od bliszego w tej wojnie

udziau. Atoli obawa z jednej strony, aby Rosya sama
jedna nie podyktowaa Turkom pokoju, z. drugiej ch
odegrania znaczcej roli w P2uropie, popchna go do

odmiennej polityki. Mimo ostrzee brata Leopolda,

który nie pojmowa, jakie korzyci Austrya z tej wojny
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wycignie, Cesarz na pierwsz wiadomo o uwizieniu

Buhakowa, napisa do Katarzyny, e wierny swoim
zobowizaniom, a bardziej przez przyja i yczliwo
dla jej osoby, chce j przekona, e jej interes jego

wasnym jest interesem (30 sierpnia 1787 r.). W tym

duchu rozpocz najobszerniejsze do wojny przygoto-

wania, i wprzód jeszcze, zanim w Stambule wyrzek
swe ostatnie sowo, kaza wojsku podsun si pod

Belgrad i opanowa t fortec. Zamach dokonany w no-

cy z dnia 2 na 3 grudnia nie powiód si i okry nie-

saw Monarch, który nie wydawszy wojny, chcia

podejciem robi na swym ssiedzie zdobycze. — Dla

zatarcia tego w^stydu, nic nie pozostawao, jak wyda
wojn bezzwocznie. Józef poleci swemu internuncyu-

szowi owiadczy w Stambule, e poniewa Porta za-

czepia Rosy, on jako sprzymierzeniec tej ostatniej,

bdzie musia wszystkiemi siy przyj jej na pomoc

(9 lutego 1788). W istocie, w pierwszej zaraz kampanii

rozwin ogromn potg ; 250.000 wojska stano na

granicach tureckich. Naczelna komenda oddana marsza-

kowi Lascy. — Szef sztabu gównego feldmarszaka

Dauma z wojny siedmioletniej i z tej epoki ju wsa-

wiony. Lascy, od wojny o sukcessy bawarsk (1778 do

1779), w której nie przepuci armii Fryderyka II przez

granic czesk, uchodzi za jedne z najwyszych powag
wojskowych w Europie. Pod komend swoj mia on

ludzi jak Koburg, Clerfait, Lichtenstein, De A^ins, Mi-

trowsky, Fabris, Wartensleben, a i oni take wywi-
czeni byli w wielkiej szkole siedmioletniej wojny. Z woj-

skiem tak licznem i z takimi wodzami, Józef by pewny
wielkich i prdkich powodze. Caa Europa podzielaa

to mniemanie. Przeciw armii austryackiej, która wieo
stawia czoo niezwycionym Fryderyka II zastpom,

przeciw Rosyanom prowadzonym do boju przez Ru-

miancowa, Suworowa i Potemkina, w którego geniusz
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do powszechnie jeszcze wierzono, có mogy poradzi

tabory tureckie, liczne zapewne i odwane, ale pozba-

wione dowiadczonych wodzów i którym nadto zbywao
na tern, co stanowi gówn si kadej armii, to jest

porzdku, regularnoci i karnoci? Nic wic dziwnego,

e wszystkie gabinety europejskie w^yglday rychego
koca tych zapasów ; e w ich mniemaniu sprzymierzeni

niebawem podyktuj pokój jeli nie pod Stambuem,
to w Adryanopolu, i e Turcya najdotkliwszemi stra-

tami bdzie musiaa opaci t lekkomylno, z jak
w^ydaa wojn Rosyi sprzymierzonej z Austry!

Jak w Rosyi brano si do tej wojny, tomy ju
widzieli, lecz i w Austryi, przy caym ogromie nagro-

madzonych si, rzeczy nie miay i lepiej. Marszaek
Lascy zna tylko jeden sposób wojowania, to jest wy-

cignity wzdu granic kordon w^ojskowy, w którym

pojedyncze oddziay, w mocnych osadzone punktach,

i trzymajc si midzy sob, tworzyy acuch nieprze-

party. Wierny temu systemowi, ca granic poudnio-

wo-wschodni Austryi, od Bonii a do Bukowiny, przez

dwiecie blisko mil cignc si, obsadzi szecioma kor-

pusami, a do dziaania zaczepnego w^ybra najdalsze

i najmniej grone dla Turcy i pole, Boni, najeon
maemi lecz do mocnemi forteczkami, których posta-

nowi zdobywa. System jego co najmniej t mia nie-

dogodno, e wcale nie wiza si z myl zaczepn,

która Cesarza do wojny skonia. »Nadszed czas, pisa

Józef do gabinetu francuskiego, w którym jako mciciel

ludzkoci chc wystpi, podejmuj si nagrodzi Euro-

pie krzywdy, jakie od Turków kiedykolwiek znosia

i oczyci wiat od barbarzyców, którzy tak dugo
byli biczem dla niego !« Jak pogodzi tak wielkomylne
zamiary z systemem odpornym, na który armi skazano

;

jak zrozumie, e chce si Turków wypdzi z Europy,

a wspóczenie czeka si ich ostronie, nieledwie lkli-
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wie, u swojej granicy ! . . . Niebawem pokazay si da-

leko gorsze skutki tej taktyki wojennej. Upyny mie-

sice wiosenne, przez które nic nie zrobiono ; z nadej-

ciem skwarów letnich, armia pozostawiona w nieczyn-

noci, cierpiaa dotkliwie od chorób, mnóstwo onierzy

umierao, 25 tysicy leao w szpitalach i trzeba byo
niemaych wysile, aby te braki zastpi. Ogólne nie-

zadowolenie i nieufno do wodzów opanoway wojsko

;

czuo si potne, gotowce do boju, a czas najlepszy

schodzi na czekaniu lub na utarczkach drobnych, nie-

godnych wspomnienia.

Sprzykrzyo si Turkom sta nieczynnie z broni

w rku. W. Wezyr, Jussuf pasza, nie by wcale uczo-

nym jak Lascy strategikiem, ale odwany i rezolutny,

zebra pod Niss okoo 70.000 wojska, z t si uderzy

na Banat i przebi z atwoci kunsztowny acuch
austryacki. Wartensleben, cignwszy swe oddziay,

stawi czoo Jussufowi pod Mehadi, ale na gow po-

bity (28 sierp.). Zwycizcy Osmanie pustoszyli kraj cay
w sposób straszliwy. Pospieszy Józef z 40 tysicami

wojska na pomoc swoim, pod Slatyn przyszo do po-

wtórnego z Turkami spotkania: Austryacy znowu po-

bici (14 wrzenia). Armia cofna si pod Lugosz^ ju
bardzo zdemoralizowana. W nocy z 20 na 21 wrzenia,

kilku Woochów rozpucio wiadomo, e Turcy w po-

bliu ; strach niewypowiedziany ogarn wodzów i o-
nierzy, nikt nie wiedzia co si dzieje, wszdzie widziano

nieprzyjaciela, którego nie byo ; dragoni i huzary rzu-

cali si na piechot, piechota odpowiadaa ogniem z ka-

rabinów. Cesarz, dosiadszy konia wraz z arcyks. Fran-

ciszkiem, ratowa si ucieczk, za nim wojsko. Gdy
Turcy nadeszli, nie byo ju nikogo, ale w obozie po-

zostaa artylerya, furgony, amunicya, zapasy ywnoci,
nawet powozy cesarskie ; i to wszystko dostao si w rce
Turków, którzy zdumieni byli, e bez adnego trudu
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tak znaczne zdobyli upy. »Szczciem, donosi Józef

swemu bratu, e aden Turek nas nie goni, bo inaczej

cae wojsko byoby zgino. « — Popoch w Lugosz po-

zostanie na zawsze pamitny w dziejach wojennych.

»Z jakiem to lekcewaeniem odzywano si o Turkach

(mówi spóczesny oficer austryacki), a tymczasem na

sam pogosk, e Turcy nieopodal, cz armii austrya-

ckiej ucieka, jakby los zoliwy chcia ukara zarozu-

miao europejskiej sztuki wojskowej i przez ten wy-

padek okry miesznoci ca kampani 1788 roku« ^).

W bezadnej rozsypce, niezdolna do oporu gówna
armia zebraa si pod Temeszwarem. Nic nie przeszka-

dzao Turkom gna przed sob niedobitków : cay Ba-

nat sta im otworem, byli panami gór i Dunaju. Jednak
nie korzystali ze swoich zwyciztw ; zamiast i naprzód,

rozsypali si po kraju, rabujc i palc wsie; potem t
sam drog, jak weszli, wrócili. Zdaje si, e nadcho-

dzca jesie skonia W. Wezyra do odwrotu; zreszt

oswobodziwszy Belgrad, móg mniema, e dopi gó-
wnego celu swej wyprawy.

Nie wiele lepiej wiodo si Austryakom na obu
skrzydach gównego pola walki. W kwietniu zdobyli

nad Saw forteczk vSabacz, i to by jedyny ich, w tym
czasie, maleki tryumf^). Dopiero pod koniec lata, po-

sa Józef w tamte strony Taudona i ten natychmiast

przystpi do zaczepnego dziaania; dnia 24 sierpnia

zmusi Dubic do kapitulacyi, 3 padziernika wzi sztur-

mem Novi. — Nieco waniejszy rezultat otrzymano na

skrajnem lewem skrzydle, w Bukowinie, gdzie ksi
Jozyasz koburgski, na czele 18000 wojska, mia dziaa
w poczeniu z Rosyanami. Wprawdzie nie udao mu

') Oesterr. Milit. Zeitschrift 183 1, III, 62, cytowana u Haussera:

Deutsche Geschichte, Berlin 186 1, I, 235.

2) W tej akcyi, któr Cesarz sam kierowa, zosta ranny ksi Jó-

zef Poniatowski, naówczas pukownik w armii austryackiej.
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si opanowa Alodawii^ ani utrzyma si w Jassach^ ale

przynajmniej obieg Chocim i po dwumiesicznem z po-

moc Rosyan obleniu, wymóg kapitulacy na baszy

chocimskim. Atoli, jak popoch w T.ugosz, tak i owa
kapitulacy nie ma podobnej sobie w dziejach wojen-

nych. Dozwolono zaodze wyj z broni, z rozwini-

temi sztandarami i przy odgosie orkiestry ; dozwolono

mieszkacom, jeli zechc ustpi z miasta, zebra
wszystk swoj ruchom wasno, na co im dano dzie-

si dni. Przez czas ewakuacyi^ armia zwycizka zobo-

wizaa si dostarczy ywnoci, a nadto dostawi 3000

wozów na wywiezienie ruchomoci. Jedynie dziaa i amu-

nicya pozostay przy zdobywcy. Kapitulacy chocimska

suya za przedmiot artów w caej Europie, i dowo-

dzia tylko, jak dalece wodzowie austryaccy spragnieni

byli tryumfu, jakbd okupionego cen.

Tak si zakoczya ta pierwszoroczna kampania,

pod wojskowym jak politycznym wzgldem przynoszc

zawód najboleniejszy. Austrya wydajc wojn w inte-

resie Rosyi, ciko sw posug opacia, bo cigna
na siebie dwóchset-tysiczn armi tureck, a jedyn
pomoc, któr w zamian otrzymaa od sprzymierzeca,

by trzynasto-tysiczny korpus Sotykowa, przez krótki

czas pod Chocimem dziaajcy. — Nie po raz pierwszy

dowiadczaa monarchia Habsburgów, jak niekorzystnem

dla niej byo to spólnictwo broni z Rosy. Tyle razy

zwycizka w bojach z Turkami, kiedy wojn sama jedna

i na wasny prowadzia rachunek, ilekro w zwizku
z pónocnym ssiadem dobywaa na Turków ora, przez

jak dziwn fatalno doznawaa na odwrót strat i upo-

korze niewymownych. Na pó wieku przed Józefem,

za Anny i Karola VI, Dwory petersburski i wiedeski
zczone byy podobnie przymierzem, które na przypa-

dek wojny z Porta zobowizywao je nawzajem do po-

mocy 30.000 ludzi. I gdy w roku 1736, Rosya wysaa
Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2
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Municha na Turków, gabinet wiedeski nie poprzesta

na udzieleniu kontyngensu umówionego traktatem, wo-

la, podobnie jak za Józefa, caemi siami uderzy na

Osmanów. W cigu trzechletniej kampanii, klski po

klsce spaday na armie austryackie ; traktat belgradzki,

który t wojn zakoczy (1739), jeden z najsmutniej-

szych, jakie Dwór wiedeski zawar kiedykolwiek, po-

zbawi go, nietylko chway ks. Eugeniusza, ale i wszyst-

kich zdobyczy, pokojem passarowickim zyskanych.

Cesarz Józef popeni ten sam bd, co jego po-

przednik Karol VI, i podobnie jak on, srogo za odpo-

kutowa. Wyda 60 milionów na pierwsz kampani;

z 250.000 onierzy w niej uytych, zgino w cigu
roku, jak wiadcz spóczesne raporta, okoo 36.000

z chorób, a 80.000 w boju ^). Armia o poow zmniej-

szona, rozbita upada na duchu; nieprzyjaciel wzgar-

dzony a wyzwany lekkomylnie, tryumfowa i o pokoju

sysze nie chcia. Klski rzdu cesarskiego doday
odwagi Brabantczykom, odtd ich opór stawa si coraz

groniejszy ; lecz i w monarchii tumione dugo nieza-

dowolenie objawiao si gono, Wgrzy podnosili gow,
wizali si z sob, wchodzili w skryte porozumienie

z Dworem berliskim. Jednem sowem wszystkie nie-

szczcia, które w rok potem wstrzsny monarchi
w samych jej posadach i z których dopiero nastpca

Józefa z najwikszem wysileniem zdoa j wydoby,
z tem nieroztropnem zaczy si przymierzem.

Nikt z tych ciosów nie uczu boleniej od samego
Cesarza. Na kilka godzin przed popochem w Lugosz,

pisa on do Leopolda : »Nic straszliwszego, nieszczliw-

szego, haniebniejszego nie mogo nas spotka ; mój pro-

^) Rapport fait par le Chirurgien en clief des armees de S. M. 1.

Gazette nationale et etrangere 179O, nr. 34; cytowany u de Maistra, Con-

siderations sur la France, chap. III.
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jekt przez tych wanie^ co go mieli wykona, zosta

wywrócony. Ju nie wiem, co ci mam powiedzie, mój

drogi; do e jestem najnieszczliwszy z ludzi, moral-

nie i fizycznie cierpi, co tylko wycierpie mona. Lecz

raczej umr gdzie pod drzewem, nibym mia opuci
armi, bo marszaek I.ascy w takiej jest rozpaczy, e
zgoa nie wie, co robi. « A jeli taki by stan Cesarza

przed katastrof Lugosz, mona sobie wyobrazi, co si
w nim dziao póniej. »Nie wiem doprawdy, jak to

wszystko wytrzymuj, sen mnie odbieg zupenie, prze-

pdzam noce w najczarniejszych rozmylaniach. Nie

umiem ci powiedzie, co bdzie dalej, ale jestem nie-

szczliwy na reszt ycia, ofiar wypadków, którym

zaradzi nie mog, a które bez mojej zdarzyy si winy.

O tem ci upewniam (26 wrzenia). « Leopold zna brata

swego, wiedzia dobrze, e on to by gównym sprawc
wszystkich niepowodze, i e wojna nie pójdzie lepiej,

dopóki Cesarz sam bdzie chcia j prowadzi. Dlatego

najusilniej i wielokrotnie prosi go, aby armi opuci.

»Na tobie najwicej zaley monarchii, od twego zdrowia

jej potga i dzielno zawisa; na wszystkie inne nie-

szczcia jest ratunek. Twoi jeneraowie mog ci zast-

pi w dowództwie, ale jeeli zdrowie twoje si rujnuje,

wtedy ratunku ju nie ma, wtedy wszystko ustaje i wali

si. Jeeli bdziesz strzeg swego zdrowia i wicej je na

przyszo oszczdza, wiksz oddasz monarchii usug,
ni w jakikolwiek inny sposób (13 padz.).

Na ciele i na duchu zamany, Józef zwtpi o sobie

po raz pierwszy
;
posucha rady brata swego. Usunw-

szy marszaka Lascy od komendy, o którego niezdolno-

ci nareszcie si przekona, zda naczelne dowództwo
hr. Hadikowi, i 5 grudnia (1788) do Wie^dnia powróci,

niosc ju w piersiach zaród choroby, z której nie mia
si dwign. Obaczymy go póniej szamoccego si
ze swoj niemoc, a straszliwe gromy, które cign

3*
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na monarchi — i których widok susznie go przeraa,

tern boleniejszem czyniy jego konanie.

§• I-

Kampania rosyjska. Zdobycie Oczakowa.

Powrómy do Potemkina. Zanim jeszcze Cesarz

wyda wojn, obawiano si w Wiedniu (i ta obawa, jak

dopiero widzielimy, najzupeniej si sprawdzia), e Ro-

sya, korzystajc ze stepów, które j dzieliy od Turków,

nie bdzie si spieszya z zaczepnem dziaaniem, a tem-

samem pierwszy impet ich broni musi spa na Austry.

By temu zemu zapobiedz i Rosy znagli do wikszej

energii, Cobentzl, ile móg_, pracowa w Petersburgu

najusilniej. Przedstawienia jego mao skutkoway. Impe-

ratorowa nie rada bya, kiedy sprawy imperyum w nie-

korzystnem przedstawiano jej wietle, niechtnie su-

chaa zaale na Potemkina; nagli te na niego nie

chciaa, owszem upominaa go, aby ludzi oszczdza.

Przytem faworyt jej Mamonow by cakiem oddany

Potemkinowi i caym swoim wpywem zasania go;

ilekro posysza, e co si ukada przeciw Ksiciu
i e Imperatorowa na to przystaje, nie omieszka oka-

zywa jej zego humoru, przed którym ona zazwyczaj

cofaa si. Zrozumia Ambasador austryacki, e w Pe-

tersburgu nic nie poradzi, e trzeba posa kogo do
Elizabetgrodu, aby w gównej kwaterze rzeczy przyspie-

sza. Posano wic tam z Wiednia ksicia de Ligne,

w mniemaniu, e on, jako onierz dowiadczony, potrafi

Potemkina rozbudzi, da mu dobr rad, nim pokiero-

wa, a przytem zrcznoci swoj i dowcipem, którym
celowa, utrzyma z nim stosunek przyjacielski. Przy-

bywszy do Elizabetgrodu, w grudniu 1787, de Ligne
zastaje Potemkina zawsze jeszcze w najwikszych ko-
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potach. »Kiedy wemiemy Oczaków? zapyta go. »Co
chcesz, odpowie mu tene, w Oczakowie jest 18.000

zaogi, ja i poowy tego nie mam, na wszystkiem mi

zbywa; jeeli Bóg si nie zmiuje^ bd najnieszczliw-

szym z ludzi. « — Zima i wiosna zeszy na przygotowa-

niach; lecz przy wielkich odlegociach, które trzeba

byo przebywa i ustawicznych dystrakcyach, w jakie

wpada Potemkin, szy one bardzo niesporo. W kwiet-

niu (1788) pisze de Ligne do Cesarza: »Gdybymy mieli

ywno, tobymy szli naprzód; gdybymy mieli pon-

tony, tobymy przeprawiali si przez rzeki
;
gdybymy

mieli kule i bomby, tobymy oblegali. Tylko tego za-

pomniano ! Ksi kaza sprowadzi poczt, a ten trans-

port i amunicya kosztowa bd trzy miliony rubli. .

.

Pewnego razu, gdy mu mocne robiem wyrzuty, e czas

najdroszy marnuje, w kwadrans potem pokaza mi ra-

port o zwyciztwie odniesionem w Kaukazie. Patrz —
rzecze do mnie — mówisz, e nic nie robi, a oto zabi-

em tysic Czerkiesów, Abisyczyków i Gruzyjczyków,

a ju pierwej 5000 Turków pado z mojej rki w Kim-
burnie. — Anim si domyla — odpowiedziaem mu —
e i na mnie spado tyle chway, bo ja Ksicia na krok
nie odstpow^aem.« — W innym licie pisze de Ligne:

»Jestem tu zupenie jak bona przy dziecku, tylko e
moje dziecko jest due, silne i krnbrne. Wczoraj z nie-

cierpliwoci rzek on do mnie: Czy mylisz, e tu

przyjecha wodzi mnie za nos? Albo bybym przyje-

cha, odrzekem, gdybym tak nie myla? Z twojem
lenistwem, mój Ksi, i z brakiem dowiadczenia, có
moesz zrobi lepszego, jak powierzy si czowiekowi,
który si kocha w twojej sawie i pragnie tryumfu obu
monarchij ^)?« Czasami jednak, nawet de Ligne^ pomimo

') Lettres et pensees de M. de Ligne publiees par Me. de Stael.

Paris (Geneve) 1800.
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swojej zrcznoci nie móg zapobiedz kwasom i ozi-

bieniu. Donoszc o tem Cobentzlowi^ pisze artobliwie:

»Nic to nie szkodzi; i owszem zdrowie moje na tem

zyska. Co to za mka siedzie z nim do 5-ej zrana^ aby

pomówi par sów o interesaci, a nierównie wicej

o malarstwie, o muzyce, rzebie i teologii !« "W kilka

dni dodaje: »Jest postp, Ksi wstaje o 7-ej zrana,

a to jest godzina, o której zwykle kad si spa; nie

chc mierci grzesznika, chc, aby si poprawi; ale

bd co bd, szkaradny to naród. Gaz z marmuru,

z wierzchu gadki, wewntrz zimny i surowy. Ani gra,

ani rozmawia z nimi nie mona bezkarnie. Siedz tu

w moim pokoju z ksikami, a mój pies, may kotek

i turkawka w wikszej z sob yj zgodzie, ni tutejsi

jeneraowie. Myl, e na i padziernika potrafi si
wyrwa z ich szponów, i ju mnie tu wicej nie zobacz« ^).

Kontrola austryacka ciya Potemkinowi. »Ma-

tuszka Hosudarynia, z jakiej racyi oni mieszaj si do

nas, zapytuje z dziwn naiwnoci Katarzyny. Wojsko
moje ma za cel obron granic (od Tatarów), a za przed-

miot dziaania Oczaków, co im nie moe posuy za

dywersy, a do tego powinienem si przygotowa po-

rzdnie, ebym nie paka jak oni pod Dubic, cho to

nie bya forteca. Kiedy wojn wydano nam tak niespo-

dzianie, musiaem we cztery miesice zrobi to, na co

inny potrzebowaby dwa lata czasu. Niechby kto po-

trafi naprawi rozbit od burzy flot, wystawi flotyl

wiolan, któraby moga wytrzyma morze, stworzy no-

wych 1 6 batalionów piechoty, 10 tysicy konnicy, zebra
magazyny, dla artyleryi sprowadzi ogromn ilo woów,
ywi czem mona wojsko itd. itd. ; Austryakom powinna
dopomaga armia Rumiancowa; on w kraju zasiedlo-

') Korespondencya ks. de Ligne z hrabi Cobentzlem 1788. Archi-

wum wiedeskie.
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nym móg dziaa od razu (19/31 maja i788).« Na Ru-
miancowa skary si te przedewszystkiem, mówic, e
jeeli nie bdzie czynniejszy, to na niego (Potemkina)

zwal si wszystkie siy tureckie. Niemniej jedaak pra-

gnie usilnie koca wojny, której jeszcze nie zacz.
»0 gdyby si to dao zawrze pokój z Turkami, wtedy
mona dzielnie i wawo da nauczk królowi szwedz-

kiemu (15/27 czerwca). « Oczywicie Imperatorowa w tem

wszystkiem przyznaje mu racy. »Komu lepiej odemnie

wiadomo, co ty zrobi i jak wiele mia pracy, gdy
oprócz tych przygotowa i Kimburn ocalie i ywego
kota nie pucie przez granic. Tego przykadu jeszcze

nie byo i ja to czsto podziwiaam
( g^L^-wca )-^^ ^^^^ ^^

Rumiancowa niemniej ona podziela i pisze, e jeeli

Marszaek nie bdzie dla Potemkina chtniejszy, to mu
napisze, aby sobie pojecha do domu. I tak si stao

póniej.

De Ligne doradzi Potemkinowi przyj do suby
morskiej ks. de Nassau, w randze admiraa, a Katarzyna

przysaa mu take kontradmiraa Pawa Jones, Anglika,

który odznaczy si w wojnie amerykaskiej, walczc
z wasnymi rodakami. Dla Rosyi, niebogatej w mary-

narzy, cenne to byy nabytki ; im ona zawdziczaa je-

dyne zwyciztwa, jakie temi czasy na Turkach odniosa.

W maju (1788) Hassan basza przypyn do Oczakowa
z potn flot dla zaprowiantowania fortecy, majc za-

miar nastpnie zniszczy flot rosyjsk i odnowi w Kry-

mie zaczepne dziaanie. Wyadowawszy bez przeszkody

przeznaczone dla Oczakowa zapasy, ustawi cz swojej

floty na limanie dnieprowym pod okiem nieprzyjaciela;

zbyt lekcewac jego siy, narazi si po dwakro na

dotkliwe straty. Nassau i Jones, wiodc z sob Zapo-

roców na 80 odziach wiolanych, z szalon odwag
rzucili si na kolosy tureckie, które osiadszy na mie-

linie, ruszy si nie mogy. Kilka z nich spalili, jeden
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zabrali, 2000 Turków wzili w niewol, do 3000 zatopili

{18 i 27 czerwca). Poraki dla Turków tern dotkliwsze,

e zadane od nieprzyjaciela o wiele na morzu sabszego

i e pozbawiay ich monoci przeniesienia wojny do

Krymu, do czego 30.000 Tatarów byo ju w pogotowiu.

Nassau i Jones zostali hojnie od Imperatorowej wyna-

grodzeni, lecz i Potemkina nie mina nagroda, co mu
o tyle susznie si naleao, e flotyla na Dnieprze jego

bya utworem.

W poowie maja opuci wreszcie wódz rosyjski

Elizabetgrod na czele 40.000 regularnej armii i 6000

kozaków, i bardzo powolnemi marszami doszed pod

Oczaków, g lipca. To miejsce pooeniem swojem do
obronne, przez inynierów francuzkich zostao znacznie

wzmocnione. Nie bya to jednak forteca pierwszorzdna,

Suworow podejmowa si wzi j szturmem. Dopiero

w tr2ry tygodnie po przyjciu pod Oczaków, rozpoczto

oblnicze roboty; prowadzono je z niezmiern ostro-

noci. Potemkin lkajc si podziemnych zasadzek, sta-

ra si naby w Paryu od francuzkich inynierów do-

kadny plan oczakowskich fortyfikacyj ; mniema , e
Turcy pozbawieni nadziei odsieczy, dobrowolnie otwo-

rz bramy. Ale odwany dowódzca Oczakowa nie myla
bynajmniej oddawa fortecy; owszem czstemi wyciecz-

kami trapi oblegajcych, burzy ich roboty. Upyway
tygodnie bez rezultatu. »To przeklte miasto niepokoi

mnie«, rzek Potemkin do ks. de Tigne. »Dugo ci
jeszcze niepokoi bdzie, odrzek tene, jeli nie zdob-
dziesz si na wiksz energi. Przypu faszywy atak

z jednej strony, uderz na prawd z drugiej, a razem

z uciekajcymi wciniesz si w gb twierdzy. « »Czy

mylisz, e to Sabacz, zapyta uraony Potemkin; tam
byo 1000 zaogi a 20.000 atakujcych! Odpowiedzia
de Ligne, e powinien z wiksz uwag* odzywa si
o ataku, który Cesarz prowadzi sam, naraajc si oso-
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bicie. Zrozumia Potemkin wymówk. Nazajutrz, wraz
ze wit, uda si do najdalej wysunitych przekopów.

AVnet Turcy otworzyli rzsisty ogie, kilku z jego oto-

czenia ranili, jen. Sinelnikow zabity. Potemkin sta nie-

poruszony i rzek do Branickiego : »Zapytaj ksicia de

Ligne, czy Cesarz pod Sabaczem okaza wicej ni ja

odwagi ?« Atoli osobista odwaga wodza nie wiele zna-

czya tam, gdzie nie byo zaradnoci i decyzyi ; lato

mijao, a kroku nie zrobiono naprzód. Caa Europa
miaa wytone oczy na Oczaków, mnóstwo zagranicz-

nych ochotników spieszyo pod mury twierdzy, w na-

dziei wielkich wypadków, w którychby mogli wzi
udzia. Nie byo ich. Za to w obozie u Potemkina, naj-

wietniejsze, jak w salonach, zbierao si towarzystwo

;

przyjeday damy z odwiedzinami do swych mów,
wyprawiano wykwintne uczty, na które z odlegych
stron zwoono dla ksicia i jego goci kosztowne przy-

smaki. — Starym jeneraom ten sposób wojowania wy-
dawa si nader szczególnym; zwaszcza Suworow nie-

cierpliwi si, nalega o rozkaz do szturmu; napróno.
Wówczas zerwa si on na krok zuchway, bez rozkazu

wrodz umyli na wasn rk uderzy; korzystajc

z wycieczki tureckiej, posun si naprzód, w nadziei,

e gdy bój si zacznie na dobre, nie opuszcz go. Ale
pomimo nalega ks. de Ligne, Potemkin nikomu nie

dozwoli si ruszy. onierze Suworowa z wielk strat

odparci, on sam po dwakro ranny (7 sierpnia). Tylko
te rany jego i dawne zasugi sprawiy, e nie by po-

cignity do odpowiedzialnoci; lecz ksi nie da si
ju przebaga. Suworow musia opuci jego obóz.

Podobnie i Nassau odjecha obraony, gdy odebra szy-

dercz odpowied, naglc na Potemkina.

Mino lato, weseli gocie rozjechali si z obozu

;

nastay dnie sotne, wczesne zimno i nieg. Pomimo
burz i spónionej pory, Hassan basza trzyma si na
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morzu^ co pozbawiao wszelkiej nadziei zdobycia for-

tecy przez kapitulacy. — Tymczasem niepowodzenia

austryackie i nieczynno armii rosyjskiej, dodaway
otuciy mocarstwom przyjaznym Turcyi. Wprawdzie król

szwedzki opuszczony przez wasne wojsko, musia za-

przesta na granicy finlandzkiej kroków nieprzyjaciel-

skich i pospieszy do Gottenburga, ratowa t fortec

od Duczyków; atoli dwór pruski, z coraz wiksz wy-
stpujc stanowczoci, z jednej strony zmusi Dani do

zawarcia rozejmu ze Szwecy, z drugiej wywraca w War-
szawie projekta i znaczenie Rosyi, a nadto w Peters-

burgu wyrazi yczenie, aby wojska rosyjskie ustpiy
z Rzpltej. Obraao to dum Katarzyny do najwyszego
stopnia : »Nienawi Polaków do nas (pisze ona) i wielka

i grona; ich za mio do J. Kr. Pruskiej Moci zdaje

si, e wzrasta bdzie, dopóki on nie raczy zwycizkich
wojsk swoich wprowadzi do Polski i zaj czci ich

kraju. Ja za, nie tylko temu przeszkadza nie bd, ale

nawet nie miem pomyle, aby mona byo w czem
sprzeciwia si J. Kr. Pruskiej Moci, bd myl, bd
sowem, bd uczynkiem, albowiem jego najwyszej woli

cay wiat ulega powinien (^^^^^^^ 1788). « Trapiy j
przeszkody, jakie Potemkin pod Oczakowem spotyka;
a chocia wobec ludzi mawiaa: »znam ja go dobrze,

wie on, e tu idzie o jego chwa, « i tem si niby po-

cieszaa; za to pokryjomu, czytajc jego listy, pakaa,
po nocach sypia nie moga. »Bodajby wzili Oczakow,
niejedno si odmieni ').« — Nierównie wicej przygn-
biony by Potemkin, przeraay go niebezpieczestwa,

które si od Zachodu zbieray. Baga Katarzyn, aby
nie drania europejskich Dworów, tem bardziej, e nie

ma nadziei prdkiego ukoczenia z Turkami ani nawet

') Zapiski Chrapowickawo (Cztenija w Obszczestwie istoryi moskow-

skom). Moskwa 1862, 22 listop. 1788.
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zdobycia Oczakowa. »Powtarzasz mi rad swoj (odpi-

suje mu Imperatorowa); eby pogodzi si ze Szwedami,

ebym przez J. Kr. Prusk Mo staraa si przekona
Króla szwedzkiego o koniecznoci pokoju. Wszake
gdyby to podobao si pruskiemu Królowi, toby on nie

by dopuci Szwedów do wojny. Moesz by pewny,
e jeli ja nie czyni adnego zachodu, aby si zbliy
do tego wszechwadnego dyktatora, to dlatego, e po
najmniejszem sówku, z którembym si odezwaa, odpa-

daby mi do dalszych ch, bo podanoby mi zaraz le-

ciuchne warunki jak np. odda Szwedom Finlandy
a moe i Inflanty, Biaoru Polsce, a Turkom kraj po
Samar; a gdybym tego nie przyja, to wojna! Ich styl

tak przytem brutalny i tak gupi, e turecki w porów-
naniu bardzo sodki. — Kln si na Boga Najwyszego,
e robi co tylko mog, eby znosi to, co te Dwory,
najbardziej za wszechmogcy pruski, wyrabiaj. On si
tak nad, e jeeli sobie ba nie rozbije, to niepodobna
bez haby zgodzi si na jego dania. Nieskonn jestem

do zemsty, ale nie pozwol nikomu, aby mi prawa
dyktowa; prowincyi za prowincy nie oddam. Oni za-

pominaj, z kim maj do czynienia; w tem gupcy, e
ufaj, i my im bdziemy ustpstwa robili. M^e Ocza-

ków i rób pokój z Turkami, a wtedy zobaczysz jak

przysiada, jak nieg na stepie po odwily, i peza beda,

jak woda po równinach {"^^^^ 1788).«

»We Oczaków!« Potemkin czu, e wzi go trzeba

koniecznie, e tego wymaga i honor jego i sytuacya
naraona imperyum, której tylko energia Katarzyny
bronia. Pomimo to, nie mia da rozkazu do szturmu^

tak si ll<;a poraki. Nie wiedzc jak wyj z tych
trudnoci, smutny i rozdraniony, napisa do Katarzyny,
e najlepiej podobno zrobi, jeeli zoy komend, cho
przewiduje, e wtedy nic mu nie pozostanie, jak usun
si cakiem od spraw publicznych. Zgania mu to Impe-
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ratorowa. »Jeli podasz si do dymisyi, al mi bdzie
tego, bdzie to dla mnie cios miertelny, e mnie zo-

stawisz wród intryg", za co nie spodziewaj si odemnie

podzikowania. Lecz jeeli mnie kochasz, porzucisz t
myl, i pozostaniesz mi, jake by, najwierniejszy (1/13

listop.).«

Usucha Ksi dania Imperatorowej, pozosta

przy komendzie, ale ze swej niedecyzyi otrz si nie

umia. Tymczasem sytuacya oblegajcych stawaa si
coraz trudniejsza. Nadesza zima wczesna i sroga, w tam-

tych stronach do dzi dnia oczakowska zwana: mróz
przechodzi 20 stopni. onierze kryli si po norach,

mnóstwo ich padao od zimna ; byway dnie, w których

po 30 i 40 liczono przemarznitych. Naokoo step goy,
zasany niegiem i lodem, nigdzie wioski lub sadyby.

ywnoci niedostatek coraz wikszy; ju nietylko jene-

raowie, ale i onierze bagali o szturm jak o ask.
Dla wszystkich byo widoczne, e armia przy takiej ko-

mendzie musi zgin, zgin bez ratunku, w sposób

najhaniebniejszy. Potemkin pogrony w czarnych my-
lach, vStawa si nieprzystpny, milcza lub zbywa krót-

kiem sowem, kac czeka. Wojsko marzo z zimna,

ale suchao rozkazu.

Dnia ló grudnia, jenera dyurny Rachmanow przy-

szed do Potemkina zda raport, e ju niema wcale

drzewa do opau. Wnet po nim staje naczelny prowiant-

majster, jen. Kachowsky, i oznajmia, e ostatnie zapasy

mki wyda na chleb, e na jutro nie zostao nic. Na-

reszcie Potemkin zrozumia ca okropno pooenia,
do której doprowadzia jego niedecyzya: ju nietylko cze-

ka duej, ale odstpi od oblenia nie byo podobna.

Aby armi uratowa, nie byo innego rodka, jak bd
co bd zdoby fortecy. Natychmiast zapowiedzia woj-

sku szturm na dzie nastpny, nie tajc przed niem, e
musi wzi miasto albo umrze z godu; ale e naza-
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jutrz by dzie w. Mikoaja, patrona Rossyi (6 gru-

dnia ZK s.), ufa wic mocno, e Bóg pobogosawi or-
owi rossyjskiemu ; w kocu przyrzeka onierzom
wszystk zdobycz w fortecy. Armia jednym okrzykien>

radoci odpowiedziaa na ten rozkaz dzienny. Nazajutrz:

rozdano onierzom reszt wódki, jaka zostaa, dosypu-

jc do niej hiszpaskiego pieprzu. Sze kolumn przypu-

cio atak do twierdzy i wysunitych redut. Pierwsza

kolumna jen. Palehna, wdarszy si do fortu Hassana,.

zoona z 2000 ludzi, wycita zostaa w pie; ten sam
los spotka jedne z dwóch kolumn jen. Moliera. Ale

polegych wnet nowi zastpowali onierze, wdzierajc

si z rowów zamarznitych po drabinach, lub przez wy-

om od kul dziaowych zrobiony, Turcy bronili si roz-

paczliwie ; Rossyanie szli naprzód z niemniej rozpaczliwa

odwag, bo kady wiedzia dobrze, e jeeli si cofn,

czeka ich mier straszliwsza od elaza, bo mieró
z zimna i godu. Przy takiej z obu stron zacitoci,

rze bya straszna. Przez cay ten czas, Potemkin sie-

dzia na ziemi, zakrywszy twarz rkoma, woajc : J7o-

spody p07Jiiuj ! Hospody poviiiuj ! Nareszcie Rossyanie

wdzieraj si do fortecy, ju na ulicach walcz z Tur-

kami. Potemkin posyszawszy, e wojsko ju w miecie,

zerwa si, dosiad konia, i jako zwycizca, z min wspa-

nia i tryumfujc, wjecha przez otwarte bramy.

Zgino przy szturmie 8000 Turków^, 4000 wzito-

do niewoli. Strata Rosyan nie bya mniejsz; samych
oficerów liczono 170 zabitych ^). Tego samego dnia

Ksi wyprawi raport do Katarzyny : pukownik Bauer^

który go wióz, ujecha 2000 wiorst w 9 dniach. »Obu-

') Smitt 1. c, I. 344. Minerwa 1799, I. 166, jak niemniej cytowana

przez Hermanna : Geschichte des gegenwdrtigen Krieges zwischen den ve-'

reinigten Herren Oestr. und Russl. gegen die Ottom. Pforte. Frankfurt a. M^
1788. Stiick II und ni.

I
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racz bior Ci za uszy (odpisuje Imperatorowa 16/27

grudnia) i w myli cauj Ci mój serdeczny przyjacielu

za nowiny^ które mi przysa. miao armi swoje roz-

lokuj w Polsce; dania Polaków wnet si ucisz; woj-

sku zwycizkiemu nikt jeszcze nie odmówi kwatery.

Teraz atwiej mi bdzie zawrze pokój, i niczego nie

zaniecham, aby dopi tego celu. Wszystkim tu, mój

serdeczny przyjacielu, zamkne usta, a przy tak wiel-

kiem powodzeniu, masz sposobno okaza si wspa-

niaomylnym dla tych, którzy lepo i lekkomylnie ni-

cowali twe usiowania. Czekam Ci tu na pewno, skoro

ukoczysz twe rozporzdzenia w armii.

Nadzieje pokoju nie miay si zici tak prdko.
Niemniej jednak tryumf Rosyan by wielki, a tem ra-

doniejszy, e armia bya bliska zupenej zagady, a pa-
stwo sromotnej klski. I nieudolno wodza, i pobali-
wo Imperatorowej, naprawi onierz rossyjski sw 1

niezachwian karnoci, wytrwaoci i odwag.



ROZDZIA II.

PLANY HEETZBERGA
C1787-1788).

§• 7-

ertzberg.

Aby nie przerywa cigu opowiadania i w jednym

)brazie da pozna dziaanie Dworów i armij sprzymie-

•zonych w tej pierwszej przeciw Turkom kampanii^ wy-

przedzilimy o wiele wypadki, które z kolei przychodzi

lam opisywa. Musimy teraz cofn si wstecz i oba-

:zy, co si w innych stronach dziao. Zacznijmy od

Prus, które, jak widzielimy, tak mocno niepokoiy Ka-

;arzyn i Potemkina.

W chwili, gdy wojna na Wschodzie wybucha,
Dwór pruski zajty by wycznie sprawami holender-

skiemi. Antagonizm istniejcy oddawna midzy Stathu-

derem, ksiciem Oranii, a stronnictwem republikaskiem,

objawia si coraz groniej pod koniec ycia Fryde-

ryka II. Francya podtrzymywaa republikanów, Anglia

isicia Oranii, który przez on spowinowacony z Dwo-
rem pruskim, oglda si take na jego pomoc i pragn
^o wcign do tych sporów. Ale Fryderyk II trzyma
si zdaa, nie chcc swem wmieszaniem si zapali wojny,
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która mogaby przybra rozmiary znaczniejsze. Nastpca
jego, Fryderyk Wilhelm II, nie wytrwa w tym syste-

mie; Ksina Oranii bya rodzon jego siostr; uczucie

rodzinne przewayo w postanowieniach nowego monar-

chy. Dwudziestotysiczny korpus pruski wkroczy do

Hollandyi (13 wrzenia 1787) na pomoc Stathuderowi.

Gwardye mieszczaskie Holendrów nie umiay stawia

mu oporu; miasta i fortece bez rozlewu krwi przecho-

dziy w rce zwycizcy, caa kampania nie trwaa mie-

sica. Francya z wyniszczonym skarbem i nieprzygoto-

wana, nie miaa czasu przyj w pomoc republikanom,

nie miaa te wiele do tego ochoty; tryumf Prus by
zupeny. Wraenie jego byo ogromne ; chwaa niezwy-

cionej armii pruskiej zajaniaa w nowym blasku

;

wypyw, znaczenie, potga pastwa pruskiego, urosy
w oczach Niemiec i caej Europy, Francya zmalaa
u wszystkich. Dwór pruski zyska wiernych sprzymie-

rzeców w Anglii i w ubezpieczonym ju teraz Ksiciu
Oranii. Z maym stosunkowo nakadem otrzymano bar-

'

dzo wane rezultaty, i nic dziwnego, e one upoiy mi-

nistra, który tej polityki by dusz. Depesze jego z tego

czasu przejte s wielkoci roli, jak Prusy odegray;
naiw^n zarozumiaoci przyrównywa ich atwy tryumf

j

do zwycizkich pochodów konsulów rzymskich, którzy :

upokorzonym królom pokój dyktowali. »Przez ca moj
karyer polityczn (pisze on 6 padziernika 1787) cza-

towaem na tak chwil, któraby Prusom tyle chway
|

zjedna moga, i nareszcie dopiem tego. Prawda, i I

mnie to nie mao kosztowao pracy
;
przez dwa lata sam

jeden broniem tego systemu przeciw wszystkim. Fran-

cya traci reszt swego znaczenia w Europie.

«

Tym ministrem, tak dumnym z siebie i swoj chwa
szczliwym, by hr. Hertzberg. Stary suga Fryderyka II,

pracowa on od czterdziestu przeszo lat w departamen-

cie spraw zagranicznych; lecz w swym systemie i dzia-



Plany Hertzberga. ^g

aniu politycznem wyobraa on nietyle pierwsze lata

Fryderyka, to jest jego czasy wojenne, jak raczej drug
poow jego panowania, w której monarcha ten, korzy-

stajc z uroku swoich zwyciztw poprzednich, dyploma-

cy i demonstracyami wojennemi imponowa Europie.

Jak Fryderyk bez wystrzau i tylko groc sw potg,
zabra Prusy zachodnie i stan na czele drobnych pastw
niemieckich, tak i Hertzberg rozumia, e pod nastpc
jego, zrcznoci dyplomatyczn i dobytym na wpó
orem, bdzie móg zdobywa prowincye i postawi

Prusy na czele Europy. Szybkie i szczliwe zaatwienie

spraw holenderskich utwierdzio go w tym systemie

i omielio do nowych planów, które chocia si nie

ziciy, pozostan pamitne w historyi, bo wpyny na

zmian stosunków i karty Europy. Pracownik niestru-

dzony, patryota gorcy, nie on jeden by tylko midzy
ludmi stanu, dla których interes pastwa jest najwy-

sz moraln zasug; ale u niego ten patryotyzm pru-

ski, ta prusomania, dochodziy do nadzwyczajnych i do-

prawdy miesznych rozmiarów. Niedo, e to, co Pru-

som zysk przynosio, byo wedle niego godziwe i jasne,

ale temsamem stawao si dla wszystkich korzystne

;

a jeli kto tego nie pojmowa i na to si nie zgadza,

byo to skutkiem jego upoledzenia i ciemnoty. Czo-

wiek rozsdny i owiecony, nie powinien wtpi, e
Prusy maj zawsze racy, i e ich wola ma by dla

wszystkich prawem. Ztd w depeszach jego, które sam

ukada i których redakcy lubi si przechwala, pa-

nuje zazwyczaj tyle arogancyi, tyle uwielbienia i siebie

i pruskiej polityki, tyle lekcewaenia dla przeciwników,

a wobec sprzymierzeców i przyjació taki ton góru-

jcy, protekcyjny, e trudno poj, jak to wszystko wyj
mogo z pod pióra wytrawnego dyplomaty i sdziwego

ma stanu. Fryderyk II, który zna w Hertzbergu t
wybuja prusk pych, czytywa zawsze depesze albo in-

Ks, W. Kalinka. Sim czteroletni, TI. 4
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vStrukcye, jakie tene ministrom zagranicznym posya,
i wymazywa z nich zbyt race, albo zbyt imponujce

twierdzenia i rozkazy. Ale nastpcy jego, o wiele mniej

dowiadczonemu, podoba si wanie ten ton górny

i rozstrzygajcy depesz Hertzberga, i tylko w waniej-

szych wypadkach, zdania i pisma ministra pod sd jego

kolegi, hrabiego Finkensteina, poddawa.
Bdzie to zawsze w historyi pamitnem i godnem

pilniejszej uwagi, e byo w w. XVIII pastewko, które

przy wstpieniu na tron Fryderyka II liczyo pótrzecia

miliona ludnoci, t liczb przy zgonie jego podnioso do

szeciu; e w ssiedztwie jego znajdoway si wielkie

pastwa, z których najmniejsze, jak Anglia, liczyo 14

milionów, inne za, jak Rosya, Francya i Austrya, 20

do 26 milionów mieszkaców; a pomimo tak znacznej

rónicy w obszarze i zaludnieniu, pastwo to stao na

równi z innemi i wszystkie inne oglday si na przy-

ja lub nieprzyja Dworu pruskiego, i kade jego -
danie miay na pilnem baczeniu. Historycy pruscy, któ-

rzy susznie nad tym faktem zastanawia si lubi, przy-

pisuj go mdroci Fryderyka II, który 20.000 wojska

bez ucienia monarchii utrzyma potrafi, a przytem

mia skarb zawsze gotowy na trzy kampanie; lecz su-

szniej jeszcze przypisuj to przezornoci i porzdkowi

pruskiej administracyi , wydoskonalonemu do najwy-

szego stopnia mechanizmowi rzdowemu, a nadto nie-

zmiennej wytrwaoci gabinetu prUvskiego — w polityce

zaborczej. T ^wytrwao zaborcz<< posiada Hertzberg

nadewszystko i pod tym wzgldem by on arcytypem

pruskiego ma stanu. Oczy jego bez przerwy zwrócone

byy na polsk ziemi, gdzie spodziewa si znale le-

pszy ksztat i ubezpieczenie dla wschodnich granic pa-
stwa. Opowiada jego wspóczesny biograf, e w r. 1772,

gdy pierwszy rozbiór Polski ukadano, Fryderyk II my-

la zabra województwa poznaskie i kaliskie dla ich
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ssiedztwa ze Szlzkiem ; odradza mu to Hertzberg^

wskazujc, by raczej wzi Prusy zachodnie wraz z Gda-
skiem i Toruniem i wodami Noteci ^). Wtedy to poru-

czy mu Król wykazanie praw monarchii do owej pro-

wincyi i do miast w^spomnianych, a chocia Hertzberg

z wielkim zapaem wzi si do tego zadania^ sam Król

w swoich pamitnikach artuje z mniemanych praw
swoich. Opozycya Anglii i Rosyi uratowaa tym razem

jeszcze Gdask i Toru od zaboru pruskiego ; niemniej

przecie nie straci ich Hertzberg z pamici. Owszem,
te dwa miasta stay si jakby osi jego polityki, bysz-

czc nici, która si przesuwa przez ca jego dalsz

karyer i wszystkie jego plany zwizuje; i gdy ta ni
w Reichenbach si urwaa, straci Hertzberg cae swe
znaczenie, a wkrótce potem i ministeryaln posad.
Obaczmy teraz, jak misternie uczepi j Hertzberg o to-

czc si wojn na Wschodzie.

§. 8.

Planzamiany.

Zajty spraw holendersk, hr. Hertzberg mao,
jak wspomnielimy, zwraca z pocztku uwagi na to, co

si w Turcyi dziao ; instrukcye jego przesane mini-

strowi pruskiemu w Stambule, Dietzowi, zalecay mu
tylko cis neutralno i pilne unikanie wszystkiego,

coby Rosy mogo umocni w podejrzeniu, jakoby Dwór
berliski pobudza Porte do wojny. Dopiero, gdy sta-

nowisko Cesarza w sprawie wschodniej narysowao si
wyraniej a nieprzyjanie dla Porty, Hertzberg pocz
si mocniej wojn wybuch interesowa; ale i wtedy

^J Weddingen : Fragmente zu dem Lehen des Gr. von Hertzberg.

Bremen 1796, s. 59.

4*
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ambicya jego nie sza dalej, jak tylko, aeby Turcy,

w razie gdyby pokoju pragnli, koniecznie zaprosili ga-

binet berliski na porednika midzy stronami wojuj-

cemi. — Powoli jednak wawrzyny holenderskie prze-

mieniy usposobienie Hertzberga. »Poniewa t spraw
tak szczliwie ukoczylimy (pisze on do Dietza 24 li-

stopada) i rce mamy wolne, to chtniebym skorzysta

z wojny tureckiej dla uwietnienia mojego ministerstwa.

Mao jest nadziei, aby Porta moga si obroni dwom
cesarstwom, Francya nic dla niej nie zrobi, albo tyle

co nic; adne te inne pastwo, bez nadziei znacznego

zysku, nie ujmie si za Turkami. Czy sdzisz, e nie

monaby skoni Porty do odstpienia Modawii i Wo-
oszczyzny Cesarzowi; a Krymu, Oczakowa i Besarabii

Rossyanom, pod warunkiem, aby Prusy, Francya i inne

pastwa, które jabym nakoni, zapewniy pastwu Os-

manów trwa egzystency z tamtej strony Dunaju,

w ten sposób, eby ta rzeka i Unna stanowia wieczn
granic midzy nimi a chrzeciastwem? Mniemam, e
Rosy monaby przywie do tego, eby za tak cen
wyrzeka si zwierzchnictwa nad Gruzy i innemi kra-

jami zakubaskiemi, iby nie mieszaa si wicej do we-

wntrznych stosunków Turcyi i przywileje swoje eglo-

wne i handlowe umiarkowaa w sposób odpowiedni

wszechwadztwu Porty. — Zarazem mam na myli do-

bre wynagrodzenie dla Prus od Dworów cesarskich.

Turcya nicby na tem nie stracia; co najwicej musia-

aby przyzwoli na korzystny dla nas traktat handlowy

i na ubezpieczenie naszej eglugi na morzu ródziem-
nem od korsarzy barberyjskich.« Hertzberg przewiduje,

e Porta nieatwo da si skoni do takich ustpstw

;

ale tu chodzi o prowincye, które i bez tego utraci. Co
za poytek odnosi ona np. z Modawii i Wooszczyzny,
które bogac tylko kilku ndznych Greków, i ywi
kilka hord tatarskich? Byby to niewtpliwy dla niej
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zysk zapewni sobie, tak maym kosztem, trwae i spo-

kojne posiadanie owej piknej po za Dunajem reszty

pastwa, coby im Prusy i inne mocarstwa zarczyy.

Bo gdyby Dunaj sta si naturaln ich granic, któby
si troszczy o takie kraje, jak Bugarya, Bonia, Ser-

bia i t. p. ? Nieci tylko Dietz wysucha, co Porta na

to powie i czy ona zgodzi si na to, eby król sam je-

den by porednikiem? Musimy by moralnie przeko-

nani, e nam si powiedzie, i e tajemnica bdzie do-

chowan: na lepo nikt si nie puci. « Pierwsza to do-

piero myl ministra, nawet król nic o niej nie wie. Je-

li si' to uda, Hertzberg zapowiada wielk karyer
Dietzowi; sam dla siebie nic nie da, prócz chway,
e si przysuy ojczynie znacznem zwikszeniem.

Takim by pierwotny plan Hertzberga; lecz i bli-

sze wyjanienie, które zaraz zobaczymy, niemniej cie-

kawe. Trudno bez umiechu czyta to dzisiaj, i nie atwo
zrozumie, jak móg pierwszy minister przypuszcza, e
Turcy odstpi tak atwo trzeciej czci swego pastwa,
i obiecywa im w zamian wiekuiste^ spokojne panowanie

nad reszt swych posiadoci. Sn, podliwo, z jak
czyha na owe dla Prus zwikszenie, wszystkie mu tru-

dnoci z przed oczu usuwaa. Im wicej o tym projekcie

przemyliwa, tem wicej w nim odkrywa atwoci i do-

skonaoci. W trzy miesice potem pisa on do Dietza

(2Ó stycznia i 9 lutego 1788): »jest to projekt oparty na

najzdrowszej i najsprawiedliwszej polityce. Mnie si zdaje,

e aden rozsdny czowiek nie moe mu by przeciwny.

Jedyny to rodek uratowania Porty, i dlatego kady
minister turecki, cokolwiek wyksztacony, powinien si
za nim owiadczy.

«

Na nieszczcie, Dietz nie mia wcale tej gorcej
wiary Hertzberga; owszem, plan jego wydawa mu si
zgoa niew^ykonalnym, najmniej w obecnem usposobie-

niu Turków. I on, w upadku Turcyi w Europie, wi-

i
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dziaby wielkie nieszczcie dla Prus. Naleao wojnie

wczeniej zapobiega; nieodaowana szkoda, e Król

do tego si nie przyczyni. »Ale dzisiaj (pisze on 29

grudnia 1787) mówi Turkom o pokoju, byoby jedno,

co by w ich oczach nieprzyjacielem. Porta nie zgodzi

si na pokój habicy, okupiony cikiemi ofiarami.

"W kadym razie nie odstpi ona rzeczonych prowincyj,

dopóki ich przez klski poniesione rzeczywicie nie

utraci.

«

Tymczasem Hertzberg, nie czekajc na zdanie Die-

tza, wyjawi swój plan królowi. Fryderyk Wilhelm II,

jak wiadomo, posiada wiele wspaniaomylnych uczu
i wysokie przewiadczenie o swej monarszej godnoci,

ale te wzniose usposobienia prdko ustpoway, skoro

przeciw nim odzywaa si nadzieja obowu. Z niepomiar-

kowan te skwapliwoci przysta odrazu na projekta

Hertzberga (luty 1788) i postanowi je poprze ca po-

wag swego imienia i znacznemi pienidzmi w Stam-

bule. Wypracowano obszerne instrukcye (2^ marca i 3

kwietnia), w których przewidywano róne wypadki wojny,

i z niemi wysano sekretnego agenta do Stambuu w po-

moc Dietzowi. — Pierwszem a naglcem daniem ga-

binetu berliskiego byo, aby Porta w adnym razie

nie zawieraa pospiesznego pokoju, i w adnym razie

bez porednictwa Prus. Jeeli Turcy zdecydowani s
energicznie prowadzi wojn i cikich klsk nie po-

nios, trzeba ich najmocniej utrzymywa w tem wojo-

wniczem usposobieniu (bo to Dwory cesarskie osabi),

nie zdradzajc si atoli jawnie, aby tym Dworom i Fran-

cyi nie da do skarg powodu. Gdyby Porta na te za-

chty odpowiedziaa daniem, aby król poczy si
z ni traktatem, naley wymin ten punkt i tómaczy,
e maj a nadto si wasnych do obrony, byleby umieli

ich uy, i zapewni, e Król po skoczeniu wojny^ go-

tów bdzie zawrze z nimi przymierze, któreby na przy-



Plan zamiany. c t^

szo zarczyo ich posiadoci. Jeeli przeciwnie Turcy

byliby zmuszeni do prdkiego zakoczenia wojny, Dietz

ma uy wszelkich moliwych rodków, aby ukady
o pokój toczyy si za porednictwem Prus i Anglii.

W razie gdyby Porta znalaza si w koniecznoci od-

stpienia Dworom cesarskim niektórych powiatów i pro-

wincyj, powinna to od nich otrzyma, aby o te cessye

porozumiay si — z królem pruskim, i nawzajem jemu
odstpiy (a to jest gówny punkt instrukcyi) takich cz-

ci wasnych posiadoci, któreby odpowiaday ich no-

wym nabytkom. Warunek ten jest konieczny, iby Król

naprzeciw Dworom cesarskim móg utrzyma równowag
i suy Porcie jako dobry przyjaciel. Za to Król ofia-

ruje Porcie, jak powyej powiedziano, traktat odporny

po zawarciu pokoju i zarczenie jej posiadoci euro-

pejskich. Tajemna, najtajemniejsza z teje daty instruk-

cya (3 kwietnia 1788) wskazuje prowincye, których Porta

ma si wyrzec na korzy Dworów cesarskich : s one

te same, o których wspomina Hertzberg w pierwszej

swojej depeszy (24 listop. 1787): Modawia i Woosz-
czyzna dla Austryi; Krym, Oczakow i Bessarabia dla

Rosyi ; tu tylko bliej oznaczono, jakie to by ma wy-
nagrodzenie, którego Porta ma si domaga dla— Prus.

Otó Porta da ma, aby Austrya odstpia Polsce Ga-

licy i, i to jest conditio sine qua non^ a za to Polska

odda Prusom Gdask i Toru i pewne nadgraniczne

powiaty, o które Król bliej si z ni porozumie. Do
bdzie, jeeli Porta na to si zgodzi; przyzwolenie in-

nych pastw wojujcych bierze Król na siebie, gdy im

[zagrozi swoj potg! Ale i Porcie ma Dietz da do

:rozumienia w sposób delikatny i ostrony, e gdyby
[ona na ten plan nie przystawaa, to Król poczy si
|z jej nieprzyjaciómi. Roztropno radzi nie pierwej ten

ikad proponowa, a Porta, po klskach, straci nadziej

[utrzymania Modawii i Wooszczyzny i uzna konieczno
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tej ofiary. — Jakie za maj by te pograniczne powiaty,

o które Król chce si z Polsk porozumie^ naucza list

Hertzbega do Dietza z teje daty; idzie tu o wojewódz-

two poznaskie i kaliskie, których Prusy dla swego za-

okrglenia potrzebuj. Wszake ten ostatni szczegó, jak

i cay plan, ma by najgbiej ukrywany, i to tak da-

lece, e prócz Króla i Hertzberga, nikt o nich nie wie

w Berlinie : nawet kolega Hertzberga, hr. Finkenstein,

nie zosta przypuszczony do tajemnicy.

§ 8.

Korespondencya Hertzberga i Dietza.

Gdyby tej jedynej w swoim rodzaju koresponden-

cyi dyplomatycznej nie dochoway si dotd oryginalne

akta, monaby nie wierzy w jej a.utentyczno *). Tyle

chciwoci i prostodusznoci zarazem, tyle wyrafinowania

i niepojtej atwowiernoci, tyle ostronoci, aby si
w niczem nie skompromitowa^ obok pewnoci, e w da-

nej chwili wszystko ulegnie przed sam pogrók mie-

cza pruskiego, nieatwo spotka w gowie jednego i te-

go samego dyplomaty ; i chyba plan ten urodzi si
musia (i w istocie si urodzi) pod wraeniem zbyt a-

twych holenderskich tryumfów i w zudzeniu, e i na

wschodzie Europy kolumny pruskie spotkaj tylko prze-

ciw sobie strwoon gwardy mieszczask. W kadym
razie epizod to wany, bo daje nam próbk przyjani

pruskiej, na któr nasi mowie stanu tak wiele póniej

liczyli, a której jednak Turcy nie zupenie dowierzali.

') Korespondencya Hertzberga z Dietzem znajduje si w Archiwum
tajnem pruskiem : papiery Dietza s w Bibliotece berliskiej. Poniewa
z tej korespondencyi, obszerne wycigi i do przedmiotu naszego odnoszce

si, ogosi Zinkeisen (Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha 1859)

wic j wedug tego dziea podajemy. T. VI, 673 ei seqq.
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Król pruski nie chce narazi si Dworom cesarskim

i, jak mówi instrukcya^ »Don Kiszotem tureckim robi
si nie myli, « a wmawiajc Turkom, e tylko jemu ufa
mog i na jego potdze polega, udziela im takich rad,

e i najzacitszy nieprzyjaciel gorszych daby nie móg

;

a jeli rad tych nie przyjm, gotów jest z ich nieprzy-

jaciómi poczy si. Najprzód niechaj wojna trwa jak

najduej, bo to wszystkich osabi
;
jeeli Turek, przyja-

ciel, bdzie pobity, to bardzo dobrze : jeeli zmuszony

bdzie odstpi najpikniejszych prowincyj, to jeszcze

lepiej; tylko, oddajc je, nieche pooy za warunek,

aby Król pruski by za to wynagrodzony, bo interes

Porty tego przedewszystkiem wymaga, aby Prusy byy
mocne; w nagrod za takich strat i usug. Król pru-

ski ofiaruje Turkom wspaniaomylnie traktat odporny —
po zakoczeniu wojny!

Trzeba odda sprawiedliwo Dietzowi, e polityka

y>ydo7Vsko-herfzbergowska,« jak j nazywa Stanisaw Au-

gust, wcale mu nie przypadaa do smaku. Od lat 25

Turcy byli przekonani, e Prusy pospiesz wszystkiemi

siy uderzy na Austry, w chwili gdy ta wojn tureck

bdzie zajta, i tego wanie teraz oczekiwali. Tego
i Dietz pragn gorco. »Jeeli Dwory cesarskie (pisze

on 8 marca i 8 kwietnia 1788) zgniot Turcy, tyle im

im siy przez to przybdzie, e wszystkiego dla Prus

naley si obawia. Zatem powinny z najwiksz usil-

noci stara si o swoje powikszenie, a ku temu alians

ze Szwecy, Polsk i Angli najodpowiedniejszym byby
rodkiem. Monaby podburzy Wgry i utworzy z nich

niezawise od Austryi królestwo. Jest to jedyna chwila,

by Prusy zmieniy si w pierwsze mocarstwo europej-

skie. Choby to wymagao kilku lat wojny-, byby to

kapita pozornie wyoony, któryby si opaci stuletnim

pokojem i przewan Prus potg. « »Jeeli WKMo
(pisze on w kocu) nic dla Turków w tej chwili nie

I
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uczyni, wraenie, jakie to na nich sprawi, bdzie tego

rodzaju, e oni tego nie zapomn i zaufania ich do

WKMoci ani dzi nie bdzie mona utrzyma, ani

w przyszoci odzyska. « — Nie byo to zdanie jednego

tylko Dietza. Z innych stolic Europy, od reprezentatów

pruskich dochodziy Króla w tym samym duchu memo-
ryay. Nalegano, aby korzysta z chw^ili i miao pod-

nie or na Rosy- i Austry. Przeciw Rosy i wy-

starczy przymierze szwedzko-polsko-tureckie, a jego za-

daniem odeprze Rosy od morza Czarnego i przy-

wróci Szwedom prowincye nadbatyckie; Prusy za
z ca swoj potg uderzy powinny na Austry, i jest

nadzieja, e w trzech kampaniach zmusiyby j do po-

koju i do odstpienia reszty Szlska, oraz czci Moraw
i Czech *).

Hertzberg uchodzi w Wiedniu za najzacitszego

nieprzyjaciela Austryi, ale do tak miaych przedsi-

wzi nie mia wcale ochoty. On lubia projektowa,

kombinowa, ukada si, w^ potrzebie grozi, ale ryzy-

kowa na prawd nie lubi. Przedstawienia pow^ysze

nie czyniy na nim adnego wraenia. »Twoje myli nie-

praktyczne (pisze on do Dietza) nie przystaj bynajmniej

do zamiarów Króla: przymierze Anglii, Swecyi, Polski

i Prus, jest wanie niepodobne. Nie chcesz zrozumie
mojego planu

;
gdyby si nie zacina w swoim uporze,

musiaby go pochwali. Potg Porty przeceniasz i -
dasz, by w jej obronie Król uderzy na oba Dwory ce-

sarskie. Byoby to jedno, co caej Europy cign na

siebie nagan i siy jej przeciw sobie, i jeszcze wysta-

wa si na to, e przy pierwszej odmianie Turcy nas

odbiegn. Kadzc Turkom, nie usuysz Królowi; in-

nych trzeba zaywa sposobów, aby zdoby na nich

wpyw. Porta, która dawniej troszczya si o przyja

') Memorya Goltza podany w treci u Haussera. I, 229.
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Prus^ dzi zdaje si nie wiedzie o ich istnieniu. Zada-

niem zrcznego ministra, jest podnie wanie znacze-

nie swego Dworu tam, gdzie go uwierzytelniono. « Jesz-

cze mocniej przynagla go Król: »Zaklinam Ci, nie

tra czasu, suchajc czczych rozumowa i nadziei ture-

ckich; kuj elazo póki gorce, pracuj z zapaem nad
w^ykonaniem mego planu. W twojem rku jest, prze-

konasz si o tem , i wielka dla mnie korzy i twoja

wasna najwietniejsza przyszo. Jeeli ta sposobno
przeminie, gorzko bd aowa, a ty wszystko utra-

cisz ^).« Po tak przykrych wymówkach i upomnieniach,

rad nie rad, zaprzg si i Dietz do hertzbergowskiega

planu i zacz w tym duchu przemawia, lecz z jakim

skutkiem, domyli si atwo. By to wanie czas, kiedy

Turcy najgorcej rwali si do wojny i odrzucali wszelka

myl o pokoju, có dopiero o tak cikich ustpstwach t

Jako i Hertzbergz wielkim alem spostrzega, e Turcy

nie tak atw^o ulegn: y>dobry przyjaciela Porty, nie dba
on o jej cao i bezpieczestwo

;
jemu o to tylko cho-

dzio, by Austryi wydrze Galicy i zamieni j na za-

chodnie polskie prowincye. Niepowodzenia Dworów ce-

sarskich burzyy jego plan i zasmucay go gboko.
»Król najzupeniej jest ujty dla mojego projektu (pi-

sze on do Dietza 30 sierpnia 1788) i pragnie go prze-

prowadzi. Ale teraz widz, e niepojta Rosyi i Au-
stryi nieporadno staje nam na drodze ; któ móg si-

spodziewa, e z 300.000 regularnego wojska nie po-

trafi Turków przerzuci za Dunaj ! Jestto nastpstwa
bdu, jaki cesarz popeni, gdy zaczepiajc nieprzyja-

ciela, obra wojn odporn. « — W tym to czasie, to

jest w drugiej poowie 1788, jak widzielimy, na polu

wojennem rzeczy coraz gorzej szy dla Austryi: do

^) Depesze Hertzberga z dnia 26 kwietnia, 24 maja, 30 czerwca.

Reskrypt królewski 19 sierpnia 1788.
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przypomnie Mehadi, Slatyn^ Lugosz, a obok tego

zupen nieczynno armii rosyjskiej. Uzna gabinet ber-

liski, e nakania zwycizkich Turków do ofiar, by-

oby to wszystko zepsu. » Zdaje si (pisze Król do Mi-

nistra), e plan nasz wypadnie cakiem inaczej obróci,

jeeli Dwory cesarskie tak nieszczliwie prowadzi bd
wojn, a mianowicie, jeeli Cesarz przegra bitw *).« Ta-

kiego rzeczy obrotu nie przewidyway pierwsze instrukcye,

przesane Dietzowi ; Hertzberg zabra si wic do no-

wych, na przypadek, e ju nie Turcy, lecz Dwory ce-

sarskie bd zmuszone da pokoju. Warunkiem no-

wych instrukcyj ma by, iby Turcy nie wprzód oddali

Austryi zdobycze poczynione w Wgrzech, dopóki ta

nie zobowie si przywróci Polsce Galicyi, o Galicy
za Król uoy si z Rzplt. »Trzeba Turków przeko-

na (pisze Król) o korzyciach, jakie odnios z oddania

Galicyi Polakom, nic nie wspominajc o moich przytem

•dogodnociach, bo by to mogo zaszkodzi mi w Pol-

sce i niepotrzebnie przed czasem zaniepokoi inne mo-
carstwa. Nie mona liczy, e Turcy dochowaj tajem-

nicy *).

Tak wic, ktokolwiek bdzie zwycizc, zawsze

w tem dla Prus wygrana ; nie dla siebie on zwyciy,
ale dla tego Dworu, który zdaleka oblicza, jaki z cu-

dzych zwyciztw procent dla siebie odtrci. Czy Turcy

pobij, czy bd pobici, zawsze na stó musi powróci
Oalicya; Austrya musi jej odstpi, by Prusy na tem

co zyskay. Móg Hertzberg czu si dumnym ze swej

spekulacyi, w której inni sw krew lej, on zbiera go-

towe talary ; a spekulacya ta tak si Królowi podobaa,

e dugo jeszcze póniej, mimo zmienionych okoliczno-

ci, nosi si z ni bdzie i proponowa wszystkim

') Król do Hertzberga 1 1 wrzenia.

*) Uwaga Króla na raporcie Hertzberga 7 padziernika 1788.



Konwencya austryacko-rosyjska. 5

1

Z kolei. Ale na t chwil w sposób najmniej spodzie-

wany^ zawikay si stosunki. Z pocztkiem wrzenia

(1788) Dwór berliski otrzyma bardzo nieprzyjemna

wiadomo^ e Rosya pragnie zawrze z Polsk przy-

mierze odporne; to przymierze zastpowao drog pla-

nom Hertzberga. Trzeba byo jemu, bd co bd, prze-

szkodzi i tego dokaza, by je Polacy sami odrzucili.

Nastaa dla Prus konieczno pozyskania ufnoci Pola-

ków; przekonania ich o przyjacielskich i bezintereso-

wnych Dworu berliskiego uczuciach. W takim stanie,

najmniejsza niedyskrecya, najmniejsza wzmianka o za-

mierzonym handelku Galicy i zaokrgleniach od strony^

Polski, musiaaby w Rzpltej nader szkodliwie oddzia-

a. Dietz otrzyma, jak widzielimy, rozkaz, by o do-

godnociach pruskich przed Turkami wcale nie wspo-

mina.

S- 10.

Konwencya austryacko-rosyjska w obronie Rzpltej.

Tymczasem, owa tajemnica, tak pilnie przez Dwór
pruski strzeona, nie bya bynajmniej sekretem dla tych,

przed którymi naprzód strzedz jej naleao. Ks. Kau-
nitrz przej depesze Hertzberga, przesane tak dobrze

do Dietza, jak do Jacobiego, posa pruskiego w Wie-
dniu. Mona sobie wyobrazi, jakie wraenie wywary
one na umyle Kanclerza austryackiego i z jak przy-

jemnoci posya je do Petersburga ; a e ten traf

szczliwy, który dozwoli pozna pruskie zamiary, su-

y mu i nastpnie przez czas duszy, przeto kady
kuryer, jadcy z Wiednia do Petersburga, zawozi ra-

zem z depeszami austryackiemi i spory pakiet kores-

pondencyi Hertzberga dla wiadomoci Imperatorowej.

Wszystkie plany gabinetu berliskiego i wszystkie od-
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miany, jakim one w skutku wypadków na polu wojen-

nem ulegay, byy dokadnie znajome i w Wiedniu

i w Petersburgu. Katarzyna dziwia si skwapliwoci^

z jak Fryderyk Wilhelm przyj propozycye swego
ministra. »Trzeba by takim gupcem (rzeka do Bezbo-

rodki), jakim jest pan tego dugiego Kellera (ministra

pruskiego w Petersburgu), aby wierzy we wszystkie

iDrednie, którym uwierzy. « Ks. Kaunitz nie przesta na

tej pogardliwej uwadze. »Oto jest nowy dowód (pisze

on do hr. Cobentzla, ambasadora austryackiego w Pe-

tersburgu), e Dwór pruski zamierza skorzysta z pierw-

szej okazyi, by zaspokoi sw dz nabytków kosztem

polskich posiadoci, które przecie porczone s przez

Dwory cesarskie i przez same Dwór berliski. Mam
wyrany rozkaz Cesarza poleci Ci, aby zwróci na ten

przedmiot najpeniejsz uwag ministrów Imperatoro-

Avej. Bez wtpienia i my podzielamy yczenia Rosyi,

aby obecna wojna z Turkami nie wywoaa przeciw nam
adnego innego mocarstwa ; ale obok tego powiedzie

musz, e adna korzy, którbymy odnie mogli na

Porcie, nie zrównoway choby najmniejszych nabytków,

jakie Król pruski ma na widoku. W aden sposób,

w adnym razie Cesarz JM nie przyzwoli na jakiekol-

wiek powikszenie pastwa pruskiego. Wprawdzie tra-

ktat nasz przewiduje dywersy prusk; projekta gabi-

netu berliskiego przeciwne s naszemu zarczeniu po-

siadoci polskich, i oba Dwory musiayby im oprze
si z broni w rku: lecz e w sprawie tak wanej,

wszystko zaley od popiechu w dziaaniu, koniecznem

jest umówi si ju teraz w najwikszej tajemnicy o rodki,

któreby przedsiwzi naleao na wypadek rzeczony

:

musimy nadto wiedzie dokadnie, jakie siy Imperato-

rowa przeznacza w tym celu. Jeeli projekt Hertzberga

nie przyjdzie do skutku, natedy wszystko, o co si umó-
wimy, jakby niebye pozostanie; jeeli za przeciwnie.
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i jak to jest we zwyczaju na dworze berliskim, przy-

stpi on niespodzianie do w^ykonania swych zamiarów,

wtedy bdzie ju zapóno szuka porozumienia o to,

coby ju czyni naleao *).« W tym celu, Kanclerz au-

stryacki poleci Cobentzlowi zaproponowa w Peters-

burgu przymierze warunkowe, wymierzone przeciw Pru-

som, wcign do niego Polsk i zarczy tej ostatniej

odzyskanie Prus zachodnich.

Propozycya ta nie podobaa si Imperatorowej,

a byo do tego wiele powodów. Katarzyna miaa na

widoku osobne przymierze z Polsk i wcale nie bya
rada, by Austrya do niego wchodzia. Polska, w myli
gabinetu petersburskiego, nie powinna si czy trak-

tatem z adnemi innemi mocarstwami, prócz Rosyi.

Nadto, nie yczya sobie Imperatorowa powikszenia
Polski, a najmniej tak wan prowincy, jak Prusy za-

chodnie , któreby Rzeczypospolitej otworzyy znowu
przystp do morza; nie chciaa te Polakom otwiera
nadziei, by oni kiedykolwiek powróci mogli do utra-

conych w pierwszym rozbiorze ziem. Nie zdradzajc

atoli swych istotnych pobudek, polecia Bezborodce da
odpowied ambasadorowi austryackiemu, »e wszelki

ukad tajemny z Rzeczpospolit jest zgoa niepodobny;

e gdyby dao si Polakom nadziej odzyskania ziem

zabranych przez Prusy, wnetby to doszo do wiadomo-
ci Króla pruskiego. e w ten sposób monarcha ten za-

niepokojony o swe wasne kraje, tem skonniejszym staby
si do chwycenia si gwatownych rodków, którychby

moe nie przedsiwzi bez takowej pobudki. e w kocu
gównym warunkiem przymierza, które Imperatorowa
ma zawrze z Rzeczpospolit, jest wanie porczenie

') Depesze Kaunitza do Cobentzla, dnia 6 stycznia 1788 roku Ar-

cktwum pastwa imedeskie.
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wszystkich jej posiadoci ^);« e wic przymierze, jakie

Kanclerz austryacki proponuje, i niepotrzebne jest, i nie-

podobne. Ks. Kaunitz odpowiedzia, e niema mowy, aby

Polsk wprowadza zaraz do traktatu przeciw Prusom,

ale niemniej dlatego przygotowa je trzeba. e uwaa
za nieodbite ubezpieczy Polsk, i e jeeli przyjdzie

do przymierza z Francy, trzeba, eby i ona zobowi-
zaa si broni nietylko Dworów cesarskich, ale i Pol-

ski; e w kocu Cesarz pragnie mie w rku wyran
deklamacy Imperatorowej, co ona zamierza uczyni dla

obrony Polski od Prus ^). — Naleganie Kaunitza nie-

mie byo Katarzynie. Chcc zamkn t rozpraw z ga-

binetem wiedeskim o bezpieczestwo Polski, kazaa
wyd dan przez Kanclerza deklaracy, zamawiajc
sobie nawzajem podobny akt ze strony Dworu wiede-
skiego. W deklaracyi tej, któr podpisano w Peters-

burgu, 10/21 maja 1788, Imperatorowa, »czynic zado
troskliwoci Cesarza rzymskiego, owiadcza, e gdyby
Król pruski chcia zagarn w obecnych okolicznociach

jakkolwiek posiado Rzeczypospolitej, Dwór rosyjski

poczy si natychmiast z Cesarzem rzymskim, i razem

z nim zaniesie do Berlina najsilniejsze przedstawienia;

gdyby za te nie pomogy, uyje dla powstrzymania

Króla pruskiego siy zbrojnej, o ile na to wasne bez-

pieczestwo i wojna toczona z Porta pozwoli. « — Go-

dzi si tutaj nadmieni, e to wzajemne dwu pastw
zobowizanie pozostao w najgbszej tajemnicy, e ani

w Berlinie, ani w Warszawie nic o tem nie wiedziano;

nawet Stackelberg adnego o tem nie otrzyma donie-

sienia. W Warszawie, jak byo dotd, tak i nadal utrzy-

mao si przekonanie, e sama tylko Rosya troszczy

) Depesza Cobentzla do Kaunitza, 3 lutego 1788.

^) Depesza Kaunitza 6 kwietnia i Cobentzla 24 maja 17
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si o cao i bezpieczestwo Polski, e ona jedna i moe
i chce zasoni j od napaci pruskiej.

Kanclerz austryacki zada bliszych szczegóów
o zamierzonem przez Rosy przymierzu z Polsk; to

skonio Katarzyn do przyspieszenia tej sprawy. Opo-

wiedzmy dzieje tego przymierza, które niebawem tak

wielkiego miao nabra rozgosu.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I.



ROZDZIA III.

PRZYMIERZE POLSKO-ROSYJSKIE,

0787-1788).

Stanisaw August zamierza wcign Polsk do wojny z Turcy.

Propozycya sojuszu Polski z Rosy wysza od Sta-

nisawa Augusta. Myl ta, w której tkwia ch wci-
gnienia Rzpltej do wojny^ zajmowaa Króla oddawna.

W czasie wojny o sukcesy bawarsk (1778— 1779) pra-

gn on, w poczeniu z Rosy i Prusami, uderzy na

Austry i odebra jej, gdyby si dao, Galicy. W roku

1783, gdy si na wojn z Porta zanosio, ofiarowa znowu
Imperatorowej sw pomoc. W Kaniowie, po raz trzeci,

uczyni przez Stackelberga tosamo przedstawienie. Tym
razem myl królewska znalaza dobre przyjcie, ale do

ukadu nie przyszo. »Takie rzeczy nie robi si na

galerze, rzeka Imperatorowa
;
gdy powróc do Peters-

burga, wtedy bdzie czas robi koo tego«. Tymczasem
zalecono z obu. stron najcilejszy sekret, tak e oprócz

najbliszych osób w otoczeniu Imperatorowej i Króla,

nikt o zamierzonym aliansie nie wiedzia.

Jakiekolwiek zdanie monaby mie o tem przymie-

rzu z Rosy, zaprzeczy si nie da, e myl pocignienia



Król chce wcign Rzplt do wojny. .^n

Rzpltej do wojny bya w zasadzie zbawienn. Od lat 70

z gór, Rzplta adnej wojny regularnej nie prowadzia

;

duch rycerski przygas w narodzie i nie moga go za-

prawd odywi Konfederacya barska, która z maemi
wyjtkami nie wicej, prócz nieporzdnej ruchawki, nie

wydaa. Wraz z duchem wojennym znikn i zmys
polityczny

;
przewaga na sejmiku i w trybunale, chwy-

tanie starostw i urzdów, pieniactwo i przekora, oto co

stanowio sprawy publiczne przez pó wieku z gór.
»To naród adwokatów « pisywa nieraz Stackelberg.

Wszystko zdrobniao i zgnuniao za ostatniego Sasa,

lecz i w póniejszych latach nie wiele si polepszyo.

Przypomnijmy, jakie to sprawy w epoce, która nas zaj-

muje, roznamitniay cay naród w sejmie i po za sejmem.

W roku 1782 nie byo waniejszego pytania nad to : czy

Sotyk oszala albo nie; w roku 1785 proces nikczemnej

intrygantki Dogrumowej rozdzieli kraj na dwa niena-

wistne obozy; w rok póniej dekret marszakowski
w tyme procesie wydany i nazwisko Branickiego w nim

zamieszczone, stay si pierwszorzdn kwesty stanu

w gabinetach, na sejmikach i w sejmie ; a im lichsze

byy sprawy, tem z wiksz zapalczywoci walczono

za nie, marnujc siy, które sfornie i roztropnie uyte,

mogy byy dwign kraj. — W tak opakanym roz-

stroju, ukaza narodowi jaki wyszy cel, mogo ju samo
przez si sta si ratunkiem. Wojna ma w sobie co
powanego, co lojalnego ; narody przez ni zazwyczaj

oczyszczaj si, dwigaj. Umysy Polaków saw wo-

jenn podnie i zapali, wyrwa je z kótliwej opozycyi

i rozdarcia, do którego sama nieczynno przywodzi
musiaa; korzysta z okazyi, jak wojna podaje, aby

wadz rzdow wzmocni, powikszy armi, zahartowa

j w boju, zdoby na nowo jakie uznanie i poszanowanie

I

imienia polskiego w Europie, wprowadzi Rzplt do

traktatów europejskich, i w kocu odzyska, o ile to

1
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podobna^ cz utraconych prowincyj lub jakie za nie

wynagrodzenie, — te byy a nadto usprawiedliwione

powody owych de królewskich. A choby i do wojny

nie przyszo, jeszcze z przymierza mona byo wycign
znaczn korzy; ubezpieczenie Rzpltej przed zaborczo-

ci prusk, groc nieustannie i która kademu, cokol-

wiek z polityk obznajomionemu, dobrze byo wiadom.
"Wszelako, czy w pooeniu tak opakanem, w ja-

kiem si kraj i rzd jego znajdowa, wród nieprzyjació,

jacy mu z wewntrz i zewntrz grozili, projekt ten, po-

mimo tylu niezaprzeczonych zysków, jakie zapowiada,

nie by zanadto ryzykowny, nie wstrzsa zbyt silnie

sabym organizmem pastwa ; czy zwaszcza wojna prze-

ciw Turcyi, w poczeniu z Rosy, moga by uspra-

wiedliwion w sumieniu, a temsamem czy bya zdolna

wywoa w narodzie szlachetniejsze wysilenia i ofiary,

bez których trudno byo myle o jego politycznem

i moralnem podwignieniu; czy nakoniec nie naraaa
ona wiekowej trdy cy i naszej, wprzgajc Rzplt w ry-

dwan polityki rosyjskiej, tak gronej dla Kocioa i dla

cywilizacyi: na te pytania ju w czci odpowiedziano

gdzieindziej *), w czci odpowie dalszy cig rzeczy. —
Cókolwiekbd, Król nie tracc czasu, bo ju pod ko-

niec wrzenia 1787, to jest w miesic zaledwo po w^y-

powiedzeniu wojny przez Porte, by gotów z projektem

aliansu i posa go na rce Debolego gabinetowi peters-

burgskiemu. Pomimo usilnych stara, nie moglimy
odszuka tego dokumentu; tylko z listów i dyskusyi

dyplomatycznej, jaka si nad nim wywizaa, moemy
domyla si jego treci. Traktat odporny, wedug myli
królewskiej, mia ubezpiecza nawzajem wszystkie po-

siadoci obu pastw (w Europie) ; w razie wojny warowa
pomoc 20.000 ludzi, których Polska w kawaleryi, Moskwa

') Ostatnie lata panowania Stan. Augusta I. CCLXV.
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bardziej w piechocie i artyleryi dostarczy miaa; na

wystawienie tego korpusu posikowego da Król od
Moskwy 300.000 dukatów

;
podczas wojny^ aby nada

rzdowi wicej siy jednoci domaga si pewnych zmian

w urzdzeniach krajowych^ a mianowicie na mocy Pak-

tów Konwentów, przywrócenia sobie prawa rozdawni-

ctwa wszystkich urzdów^* przy pokoju zastrzega przy-

puszczenie Rzpltej do korzyci na nieprzyjaciela odnie
si majcych, zastrzeg równie umow handlow, ma-

jc otworzy morze Czarne produktom polskim ; a na-

koniec zwoanie Sejmu nadzwyczajnego, który pod w-
zem konfederacyi zawizany, to wszystko do skutku

mia doprowadzi. Program, jak widzimy, by wielo-

stronnie i gboko obmylany i dy nieznacznie do

zastpienia gwarancyi rosyjskiej, tak bardzo Rzplt wi-
cej i upoledzajcej, przystojnem z Rosy przymierzem.

Prócz tego objawi Król Stackelbergowi yczenie, e
radby sam stan na czele korpusu polskiego, co oczy-

wicie temu korpusowi znaczenia politycznego przydaby
musiao, i prosi o przysanie jednego z jeneraów ro-

syjskich, któryby, sprawujc dowództwo nad pukami
rosyjskiemi, majcemi wzmocni armi polsk, by mu
zarazem do pomocy w komendzie; jako nagrod za dla

Rzpltej, domaga si kawaka Bessarabii i Modawii a
do morza wraz z portem Akermanu *). Oba te dania
Stackelberg, ujty przez Króla, popiera. Obejmujc
osobicie dowództwo, mówi on. Król zwie si tern

mocniej z nami, a nadto uniknie trudnoci, jakby mia,
["dyby wybiera musia midzy czterema do dowództwa
landydatami: ks. Kazimirzem, ks. Stanisawem, hetma-

lem Branickim i Szczsnym Potockim, którzy niezawo-

inie do komendy cisn si bd. Oddanie za kawaka

') Depesza Stackelberga do Imperatorowej z dnia 25 wrzenia

[6 pazdziern.) 1787.
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ziemi a po Akerman na rzecz Polski, wydawao sie

Stackelbergowi z tego powodu korzystne, e ten pas

odgraniczyby Rosy od Austryi. — Na nieszczcie do-

czone byo jeszcze inne ze strony Króla yczenie

;

przyznawa on, e smutny stan jego finansów nie po-

zwoliby mu obj komendy bez osobnego zasiku od

Imperatorowej. Poj atwo, e warunek taki nie przy-

dawa jego daniom powagi ; Król i dobrze obmylane
rodki wasnym psu nierzdem.

§. 12.

Myl zawizania konfederacyi przed Sejmem. Trudnoci ze strony

Rosyi.

Takie odebrawszy propozycye, Katarzyna nie obja-

wia bynajmniej, jak si na nie zapatruje, i nie spieszya

si te z odpowiedz. Tymczasem, cho wojna nie za-

cza si jeszcze naprawd, nabawiaa Rzplt nie maych,
trudnoci. Wewntrz kraju, wraliwe umysy Polaków,

to unosiy si zbyt atwo nadziejami, których od tej

wojny wyglday, to si przeraay bliskiem jej ssiedz-

twem. Wkrótce po zerwaniu swem z Rosy, Porta ka-

zaa ogosi w Chocimiu firman, w którym owiadczya^
e chce zachowa przyja z Polsk i wzbronia najsu-

rowiej wszelkiego naruszenia jej granic. Ale ju w po-

owie padziernika Stackelberg zoy w Radzie Nieu-

stajcej not, w której oznajmi, e Imperatorowa, z po-

wodu wojny tureckiej, bya zmuszon wysa cz
swojej armii w kraje Rzpltej (nie dajc wcale jej przy-

zwolenia); przytem zarcza, e wydane zostay najci-

lejsze rozkazy przestrzegania w wojsku karnoci, i e
wszelkie dostawy pacone bd gotówk *). W istocie

') w styczniu 1 788, de Ccche zaniós not do Rady Nieustajcej

z daniem, aby armia austr., która oblega miaa Chocim, przej moga
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pi puków rosyjskich, pod dowództwem Galicyna, na-

lece do armii Rumiancowa, weszo niebawem do Polski.

Fakt ten^ jakkolwiek przewidywany, wznieci i w War-
szawie i w prowincyach ukrainnych troski i niepokój.

By zapobiedz samowolnoci komendantów rosyjskich,

i obywatelstwo i wocian uchroni od ucisku i rabun-

ków, Rada Nieustajca polecia ukrainnym wojewódz-

twom wybra komisye, któreby si z Moskw znosiy

o potrzebne dla niej dostawy. Województwo podolskie

usuchao polecenia, Woy odmówi i wysa deputo-

wanych do Króla dla usprawiedliwienia tego kroku;

przyczem nie obeszo si bez cierpkich wymówek, e
kraj z winy rzdu na nowe uciski wystawiony bdzie.

Spóczenie rozesza si wiadomo, e hetman Branicki,

bawicy w kwaterze gównej Potemkina, nie bdc od

nikogo upowaniony, ofiarowa mu wspódziaanie Pola-

ków przeciw Turkom
;
jego za partyzant Puaw^ski, ze

brawszy znaczn kup ludzi, krci si na Woyniu i po-

graniczach Litwy, aby zacign ochotników w imieniu

w. hetmana. Na szczcie przyszed od Katarzyny reskrypt

do Stackelberga, polecajcy mu, aby zaprasza Polaków
do zachowania si w zupenej spokojnoci ; zaczem

i Rada Nieustajca uczua si do mocn, aby przy-

pomnie wszystkim oddziaom wojsk polskich, e jedynie

Departamentu wojskowego sucha maj. — Lecz i od

ciany tureckiej zagrozio niebezpieczestwo. Poniewa
z wejciem Rosyan w kraje Rzpltej neutralno tej

ostatniej zostaa zaman, przeto i Porta nie czua si

przez terytoryum Rzpltej. Rada odpowiedziaa, e nie ma prawa decydo-

wania w tak wanej materyi, e decyzya tylko do Sejmu naley; lecz te

i sprzeciwi si nie moe. Stackelberg jak Osterman okazali z tej noty

austryackiej ywe niezadowolenie; wedug nich nie naleao z rzdem pol-

Ikim

robi tyle ceremonij, do byo uwiadomi tylko, e armia wchodzi!

ile ks. Kaunitz nie podziela tego zdania ; nie chcia on swoim przykadem

powania Rosyi do rzdzenia sie w Polsce jak u siebie.
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obowizan granic jej szanowa, i w dniu 8 listopada

(1787) ogoszony by w Chocimiu drugi firman^ pozwa-

lajcy szuka Moskali w krajach Rzpltej, jeeli ci przy-

bli si na 4 do 5 mil od granic tureckich. Mówiono,
e nowy han tatarski Arslan Geray, stojcy w Modawii
w 30.000 koni, ma ju rozkaz wpa do Polski. Rada
Nieustajca polecia Potockiemu, komendantowi ukrain-

nemu, aby w porozumieniu z jeneraami rosyjskimi za-

soni granic, i gdyby przyszo do najazdu, vim vi re-

pellere *).

W tak utrudnionem ze wszech stron pooeniu,
Prymas i w. Kanclerz koronny objawili Królowi zdanie,

e nie jest podobna, iby Rada nieustajca ze szczup
wadz, któr posiada, a której obywatele sucha nie

chc, z drobnemi siami wojskowemi, jakiemi rozporz-

dza, moga potrzebom pastwa skutecznie zaradzi, i pro-

ponowali, bd zwoanie Sejmu pod lask konfederacyi,

bd zawizanie konfederacyi w Radzie Nieustajcej,

bez Sejmu. Król, porozumiawszy si ze Stackelbergiem,

owiadczy si za konfederacy bez Sejmu i poleci

Debolemu, iby na to uzyska przyzwolenie Imperato-

rowej. W memoryale, zoonym Otermanowi w Peters-

burgu, Deboli tumaczy, e wobec fermentacyi umysów,
jaka si w Polsce objawia i wobec intryg cudzoziem-

skich ju widocznych, przy rzdzie sabym, który nie-

zdolny jest im zapobiedz, konieczn rzecz si wydaje

utworzy bezzwocznie konfederacy, majc na celu

utrzymanie spokojnoci publicznej i zabezpieczenie ca-

oci Rzpltej. Taka konfederacy, zawizana w Radzie
nieustajcej przy Królu, zawezwaaby prowincye do

wybrania marszaków i Rad wojewódzkich, ogaszajc

') Depesze Nuncyusza Saluzzo z dnia 10 i 17 padzier. 17 i 21

listop.; Buchholtza od 17 listop. do i grudnia 1787 i de Cache ze stycznia

1788; Debolego z dnia i lutego 1788.
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nieprzyjacielem ojczyzny kadego^ coby inny zwizek
chcia formowa. Co si tyczy Sejmu, ten pod wzem
istniejcej konfederacyi, mógby w swoim czasie, to jest

w padzierniku, by zwoany *). W Petersburgu nie po-

dobaa si propozycya królew^ska ; Katarzynie nie cho-

dzio o to bynajmniej, aby rzd polski by silniejszy

i czynniejszy. Osterman zrazu nie rozumia, jak mona
konfederacy po za Sejmem zawizywa; póniej ko-
pota si, jak taki krok w Berlinie i Wiedniu usprawie-

dliwi, wreszcie skoczyo si na odmow^nej odpowiedzi,

któr Królowi posano do Warszawy. W imieniu pani

swojej Stackelberg przekada, »e utworzona bez Sejmu
konfederacy mogaby rozdrani znaczn cz narodu,

po województwach wywoa rónice w aktach konfede-

rackich i wielce utrudni gówne nasze dzieo, to jest

alians«. Przeciwnie za, wszystko daleko skadniej pój-

dzie, »jeeli uniwersay wydane zostan na sejmiki, zwo-

ujce wolny Sejm i wtedy bdzie czas zawiza konfe-

deracy nietylko z czonków Rady Nieustajcej i innych

dykasteryj, ale z samyche posów, co odrazu w jednym
akcie zawrze wszystko «. Ambasador zakoczy prob,
aby Król tej planty trzyma si nie odmiennie; pociesza

go tylko nadziej, e Imperatorow^a w myli aliansu trwa

niezachwianie, e skoro forma onego umówion zostanie.

Sejm nadzwyczajny bdzie móg by natychmiast zwo-

anym ; e jeeli dotd z PetervSburga nie nadesza odpo-

wied, to dlatego, e rzecz jest wana i potrzebuje na-

mysu. » Zbiór wszystkich okolicznoci (pisze Król do

Debolego) i tutejszych i najbardziej petersburgskich,

najlepiej WPanu wiadomych, da mi przewiadczenie,

e nie zostawao dla mnie innej lepszej determinacyi,

jak przyzwoli zupenie na danie Ambasadora, ile e

*) Raport Debolego do Króla, 19 grudnia 1787.
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ono zawierao danie samej Imperatorowej *). Niemniej

jednak niecierpliwiy go te zwoki. Przy powolnej ma-

chinie polskiego rzdu wypadao przewidzie cay szereg

nucych i przewlekych czynnoci, a do zaatwienia

koniecznych, pierw^ej, zanim cho jeden onierz mógby
by do boju posanym. Chcc zapobiedz tej mitrdze,

Stanisaw" jeszcze jednego próbowa rodka. Przez De-

bolego stara si wybada gabinet rosyjski, czyby nie

chciano z Petersburga dostarczy pocichu funduszów

Rzpltej na podniesienie armii do 30.000, przezcoby kor-

pus posikowy móg stan gotowy równo z traktatem.

Katarzyna miaa wiele powodów^, by na t propozycy
równie nie przysta; midzy innemi i ten, eby Król,

ze zwyk sobie szczodrobliwoci, zaliczonych na wojsko

pienidzy midzy swych przyjació nie rozda. Z jej

rozkazu odpowiedzia Bezborodko, e fabryka tulska

dostarczy broni dla armii polskiej, gdy bdzie czas po-

temu.

»Do nudna z tego wszystkiego (pisze Król) wy-

nika konieczno, e my prawie innej roli dla siebie

nie mamy, jak czeka, kiedy si tandem Dworowi peters-

burgskiemu bdzie podobao co z nami zrobi. Znam
ja doskonale szkodliwo tej nieczynnoci i t WPan
(w Petersburgu) od czasu do czasu przypomina im mo-

esz, jednak bez zbytnej natrtnoci, eby im si nie

naprzykrza«. — I stycze i luty (1788) na czekaniu

przeszed, a z Petersburga, prócz obietnic^ nic nie przy-

chodzio. »Widz ja (sowa s króla), e to jest wielkiem

teraz daniem i staraniem rosyjskiem, aby upi umysy
i tu i w Berlinie, a podobno i we Wiedniu takow per-

swazy, e tu wszystko ma pozosta w cichoci i sytuacyi

teraniejszej: to sdz z relacyi, któr mi uczyni Am-
basador, jakich uywa sów i sposobów do zaspokojenia

') Depesza Króla 9 stycznia 1788.
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ciekawoci tych nawet osób^ które najwicej z jego po-

ufaoci korzystaj «. Te domysy królewskie potwierdza

Deboli, który trafnie zazwyczaj przenika polityk ro-

syjsk. Wiedzia on^ e jej deniem byo nie dopusz-

cza Dworów ssiedzkich, aby si mieszay do spraw

polskich, wic i teraz chcia gabinet petersburgski uni-

kn wszelkiego przed niemi tumaczenia, a uoywszy
po cichu traktat z Królem, w zwykej porze Sejmu pod-

da go pod spieszn aprobacy Delegacyi sejmowej, tak,

eby on si sta faktem dokonanym, zanim si Dwory
dowiedz.

§. 13.

Plan konfederacyi wojewódzkiej Branickiego

i Szczsnego Potockiego.

Oprócz królewskich, dochodziy Imperatorowej z in-

nej strony nalegania Polaków o zawarcie z ni sojuszu.

Pod koniec roku 1787 Potemkin z Elizabetgrodu prze-

sa do Petersburga plan konfederacyi, uoony przez

hetmana Branickiego i Szczsnego Potockiego. Gówn
myl tego planu byo, iby konfederacya nie w War-
szawie przy Królu zostaa zawizana, ale na prowincyi,

za spraw i pod kierunkiem autorów projektu ; aby silna

poparciem Imperatorowej i pomoc pienin od Royi,
rozwina szybko zacigi wojskowe, któremiby udarem-

ni moga wszelki opór Króla i innych przeciwników

;

a gdy ju uronie w potg, zaprosia Króla i wadze
rzdowe do poczenia si z ni. By to, ni mniej, ni

wicej, tylko zamach na obalenie istniejcego rzdu
a utworzenie nowego, na którego czele stanliby hetman

Branicki wraz z Szczsnym Potockim ; robota do po-

dobna do dawnej, radomskiej, i jakoby zapowied tego,

co w pi lat póniej byo wykonanem ; ostatecznym

za celem caego wywrotu miao by poczenie wszyst-
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kich si polskich z Rosy na wojn z Turkami. Godne
uwagi s motywa^ któremi autorowie usprawiedliwiaj

swój projekt przed Rosy. Jeeli konfederacya stanie

w Warszawie, jak Król tego yczy, gabinet petersburg-

ski natrafi na przeszkody ze strony innych Dworów,
a nadto narazi si na t wielk niedogodno, e Król

polski, skupiwszy w rku swojem wszystkie rodki, nie

o interesach Rosyi bdzie myla, ale o wasnych, i Im-

peratorowa bdzie musiaa mie wzgld na jego dania;
tego za obawia si nie nale}^ od ludzi prywatnych,

których cae znaczenie bdzie w poparciu Rosyi, Wy-
konanie projektu zdaje si autorom nader atwe i zawise

tylko od woli Imperatorowej i od funduszu, jaki na

zacigi wojskowe w Rzpltej przeznaczy raczy. Jako

pomocników domniemanych w swojem dziele, autorowie

wskazuj tych wszystkich, z którymi cz ich pokrewne
opinie, a mianowicie hetmana Rzewuskiego, Sapiehów,

Walewskich i t. p.

Takim jest w streszczeniu ów plan, pozbawiony

równie wszelkiego zmysu politycznego, jak godnoci
narodowej i któryby mona nazwa haniebnem dzieem
zdrady, gdyby autorowie zdawali sobie jasno spraw
z jego nastpstw prawdopodobnych. Byle Króla poniy
i wadz naczeln w swe rce pochwyci, twórcy planu

nie wahaj si odsoni przed obcym najsabszych stron

narodu, odda siebie i kraj pod jarzmo rosyjskie, jeszcze

cisze ni to, pod którem dotd zostawa!... Byli to

ludzie Rosyi na lepo oddani, dla niej z uczucia, z prze-

konania pracujcy, o Polsk nie dbajcych wcale? Takie

zdania nieraz si syszao. Nam si to jednak nie zdaje;

my, bd co bd, sdzimy, e oni nie przestali by
w duszy Polakami ani wówczas, ani póniej ; i za nic

w wiecie nie wyrzekliby si polskoci. Pycha i anar-

chiczne nawyknienia pozbawiy ich rozsdku, przezor-

noci i wstydu ; niczem bya dla nich ta Polska, w której
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oni pierwszej roli nie wiedli, w której owszem swojemu

musieli ulega. Coby si stao, g"dyby projekt ich wyda
si Rosyi dogodnym podówczas? Prawdopodobnie to,

co si stao w pi lat póniej : interwencya obcych

i rozbiór kraju. Na szczcie plan ten znalaz surowego

sdziego w samej Katarzynie, która twórcom onego

daa nauk nietylko roztropnoci, ale polskiego patryo-

tyzmu: »Tworzy konfederacye na prowincyi (pisze ona

w uwagach swoich nad rzeczonym planem, prawdopo-

dobnie dla Potemkina przeznaczonych) niebezpiecznie.

Tego w sekrecie zrobi nie mona; zreszt miaoby to

pozór buntu przeciw Królowi, i takie dziaanie mogoby
najprdzej da powód Królowi pruskiemu do utworzenia

swojej konfederacyi lub do poparcia innej, jaka si
utworzy. (Tu nastpuje uwaga pena przezornoci). Po-

dobne wewntrzne bunty bodajby nas tylko wicej nie

zajy, ni nam si zdaje i nie zmusiy nas przedwczenie

zwróci wikszej czci si naszych na uspokojenie Polski

i na zabezpieczenie granic naszych z tej strony, z której

dzi, i bez tego, niczego si nie obawiamy !« Widoczna
jest, e piszc te sowa, Katarzyna nie ulegaa jeszcze

wpywowi rozdranienia i zemsty, które póniej w niej

si rozbudziy, nie wtpia o yczliwoci Stanisawa
Augusta, którego przeto tak rozsdek jak sama przy-

zwoito kazay jej oszczdza. »Nie mona przypuszcza,

mówi ona, eby Król zapomnia tak dalece o wdzicz-

noci i o wasnem bezpieczestwie, aeby skoni si
do widoków przeciwnych Rosyi«, i dlatego dodaje:

»przy kadem przystpieniu do konfederacyi potrzeba

mocno zawarowa to wszystko, co si tyczy zachowania

wiernoci panujcemu dzi Stanisawowi Augustowi«.

Ale odrzucajc pomysy polskich malkontentów, Kata-

rzyna skorzystaa z ich przestrogi, e Król mógby
znowu uy pomocy sobie udzielonej, jak to w pierw-

szych latach swego panowania by uczyni, na wzmo-
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cnienie rzdu polskiego, i dlatego zastrzega ona^ e
»czynnoci sejmu konfederacyjneg^o trzeba bdzie ogra-

niczy do jednego tylko zawarcia sojuszu. Trzeba odo-y wszystkie osobiste zamiary Króla i jego ministrów-,

albowiem, prawd mówic, niemasz dla Rosyi ani ko-

rzyci ani potrzeby, aby Polska staa si czynniejsz *).«

Nadto, moga z tego projektu Katarzyna i o tem raz

jeszcze si przekona, e w Polsce znajdzie zawsze, kiedy

zechce, gotowe narzdzia, aby Rzplt zawichrzy, jednych

na drugich w niej podburzy, rzd wywróci i swoj wol
ostatecznie przeprowadzi.

§ 14

Trudnoci wewntrzne Rzpltej. Obawy ze strony Prus

chwilowo usunite.

W pocztkach lutego (1788), jak wiadomo. Cesarz

Józef wyda wojn Turcyi ; wojsko austryackie rozoyo
si na ziemi Polskiej midzy Kamiecem a Chocimem.

Przyczynio si to do zaniepokojenia umysów. Prócz

spustoszenia woci polskich, którego si obawiano w ra-

zie oblenia Chocimia, i które te dotkliwie dao si
póniej uczu, mówiono, e Cesarz chce zabra Podole,

i duchy pruskie utwierdzay to mniemanie. Lecz z dru-

giej strony nie brakowao na bardziej uzasadnionych

obawach. Powszechnie z trwog spogldano na cian
prusk i przypuszczano, e gabinet berliski skorzysta

z zajcia Dworów cesarskich, aby dokona swych zabor-

czych na Polsk zamiarów. Dochodziy wieci, e par-

tyzanci pruscy, Skórzewski z Parczewa, dawny konfe-

') Projekt konfederacyi Branickiego i Szczsnego Potockiego, oraz

uwagi Katarzyny ogoszone w Ostatnich latach panowania Stanisawa

Aup-tista : II, 1 00— 1 1 0.
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derat barski, Bniski sdzia poznaski, i inni sprowa-

dzaj ukradkiem bro z zagranicy i skupuj konie, co

oczywicie brane byo za przygotowanie do konfederacyi.

Wyszy rozkazy z departamentu wojskowego do komen-

danta dywizyi wielkopolskiej, jen. Malczewskiego, aby

jak najpilniej ledzi wszystkich porusze wspomnionych
obywateli. W Wilnie rozrzucono odezwy, bez daty

i podpisu, zapowiadajce, e loo.ooo Prusaków^ wkroczy

niebawem do Polski, i e utworzona pod ich oson
konfederacya, wyda wojn Moskwie. Uwaano nie bez

zdziwienia, e ks. Karol Radziwi, który take za par-

tyzanta pruskiego uchodzi, znacznie swój Dwór po-

wiksza i jeszcze wicej, ni zwyczajnie szachty u siebie

przyjmuje. A e ten pan, pomimo ogromnego majtku,

mia dugów bez koca i w cigej by potrzebie pie-

nidzy, przeto wydzierawi wszystkie swoje lasy kom-
panii rosyjskiej na lat sze i wzi od niej zaliczki 80

tysicy dukatów *). Widziano w^ tem znak, e ksi
chce wystpi znowu na scen polityczn i z pomoc
prusk pomci teraz na Moskwie hab konfederacyi

radomskiej. Wymieniano podobnie hetmana Ogiskiego,

jako naczelnika konfederacyi, z podmuchu pruskiego

zawica si majcej. W pocztkach marca rozesza si
wiadomo, e puki pruskie, nad granic polsk stojce,

otrzymay rozkazy gotowoci do marszu; e zwoono
nowe ory graniczne, e w Kwidzynie urzdnicy, ta-

meczn regency skadajcy, gono zapowiadali po-

wtórny zabór pruski, skutkiem którego granica wyci-
gnita w prostej linii, od Dziadowa w Prusiech zachod-

nich do Wartenbergu na Szlsku, odci miaa od Polski

wicej ni trzy województwa. Byo w tych pogoskach
wiele wymysów lub wiele przesady; jednak gdy si
tak upornie powtarzay, wierzono, e co w nich musi

*) Gazette de Leyde (N^r. 22, 14 marca 1 788 r.).
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by prawdy. Ks. Czetwertyski pokazywa nieco póniej

ksiciu de Ligne w Elizabetgrodzie list oryginalny Hertz-

berga^ do jednego z polskich panów pisany, do którego

doczone byy projekta dwóch odezw : jednej, do króla

Fryderyka Wilhelma z prob od narodu polskiego,

aby, jak Holandy wyratowa, tak i Rzplt z jarzma

rosyjskiego oswobodzi; drugiej do ministeryum berli-

skiego, aby to danie u Króla poparo *). Jeszcze gro-
niejsze a niewtpliwie ju pewne wiadomoci przycho-

dziy z Gdaska. Skutkiem zdzierstw rzdu pruskiego,

który na pody polskie naoy ogromne co przewozowe

(1270)7 handel tego miasta upad zupenie; mieszkacy
zuboeli i do rozpaczy przywiedzeni, nie taili si z tem,

e wol zosta prusk prowincy, ni pod polsk opiek
uywa niepodlegoci, umierajc z godu. Konsul pruski

Lindenowski zachca ich potajemnie, aby si oddali

jego Panu; magistrat tylko dochowywa wiernoci dla

Króla polskiego. Trway czas duszy zatargi, a nietylko

Warszaw one niepokoiy, ale i w Wiedniu i w Peters-

burgu, stay si przedmiotem rozmów i korespondencyi

dyplomatycznej. W tymsamym czasie kompania pruska

wyrobia sobie w Wiedniu u cesarza Józefa przywilej

na wyczn dostaw soli wielickiej dla Polski, skutkiem

czego cena tej soli pod koniec marca o czwart cz,
a nastpnie jeszcze wyej si podniosa^) Wywoao to

^) Cobentzel do ks. Kaunitza, 19 wrzenia 1788. W archiwum ber-

liskiem nie znalelimy ladu tych odezw; by moe, e nie istniay, by
te moe, e si nie dochoway. Wszake i to doda musimy, e pomimo

caej swobody, z jak w teme Archiwum dozwolono nam korzysta z ko-

respondencyi dyplomatycznej, do korespondecyi rzdu pruskiego z podda-

nymi Rzpltej nie mielimy przystpu.

^) Cetnar soli sprzedawano w Warszawie na pocztku marca 1788

po zp. 39; od dnia 21 marca po zp. 48, a od dnia 15 maja po zp. 50.

To zdroenie byo tem dotkliwsze, e z Woch, gdzie sól kamienna w ob-

fitoci si znajdowaa, przez wojn zostaa wstrzyman, a w Krymie, gdzie

produkowano morsk, mokre lato przeszkadzao. O przywoeniu za z Gdaska
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powszechne w caym kraju skargi ; obwiniano najnie-

suszniej polskiego rezydenta w Wiedniu^ Corticellego,

e umylnie da si ubiedz Prusakom, e przekupiony

zaniedba dobrowolnie tej tak wanej dla Rzpltej spra-

wy. Ledwo go Król obroni od urzdowej w Radzie

nagany i od destytucyi. Niemniej jednak ta koncesya

cesarska dla Prusaków sprawia przykre na Stanisawie

Augucie jak na caym narodzie wraenie. Saby wszyst-

kiego si lka; nic wic dziwnego, e ujrzano w niej

oznak zowróbnego zblienia si midzy Austry i Pru-

sami. »Ani chybi, mówiono, Cesarz przyzwoli ju na

nowy zabór Króla pruskiego w Polsce i tem sobie oku-

pi bezpieczestwo w Czechach i w Morawii i przysze

zdobycze na Turkach «. Lecz i z Ukrainy niepomylne
raz po raz przychodziy wiadomoci. Wprawdzie porówno
jak Podole, Kijów i Bracaw, da si i Woy w kocu
nakoni do wysadzenia komisyi prowianckiej, która

w imieniu obywatelstwa znosia si z dowódzcami rosyj-

skimi; ale komisye te nie mogy zasoni prowincyj

ukrainnych od czstych i rónych dolegliwoci. Faszywe
ruble w wielkiej iloci wpyway do kraju; zabierano

gwatem podwody w czasach roboczych, przymuszano

chopów polskich do . rozmaitych posug wojennych

;

przyszo nawet do tego, e na ziemi polskiej komen-
danci rosyjscy werbowali lub wybierali przemoc rekruta.

Przynajmniej, przeciw tym zacigom, z polecenia Rady
Nieustajcej, stawi si dzielnie Szczsny Potocki, i ofi-

cera polskiego, który werbujcym zastpi drog i zwer-

bowanych rozpuci, sowicie nagrodzi. Nie przeszkodzio

niepodobna byo myle, skoro Wisa w rku pruskiem si znajdowaa.

Poj atwo, jak ten niedostatek musia by dotkliwym w kraju, którego

znaczna cz obywateli, do niedawna, sól na sw potrzeb pobieraa za

darmo, a raczej za koszta dobycia. W cigu 17 lat, po pierwszym podziale

(1772— 1789) zapacono za sól przywoon z Galicyi, bezmaa 57 milio-

nów zp.

Ks. W. Kalinka. Se.im czteroletni. T I. ^ „
6
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to jednaka e nieco póniej Moskwa w Berdyczowie

zaoya stacy rekrutnicz, gdzie modzie polsk ubie-

rano w rosyjskie mundury, musztrowano i ztamtd od-

syano do obozu rosyjskiego w Mohylowie. Jeden z ta-

kich oddziaów, z 200 ludzi zoony, kawalerya naro-

dowa przytrzymaa w maju (1788) i do polskiej odstawia

komendy ^). Król skary si przed Stackelbergiem, pi-

sywa listy do Rumiancowa; Potocki domaga si od

Potemkina surowych rozkazów dla zapobieenia samo-

woli. Ale przedstawienia te nie wiele pomagay, skoro

dla ich poparcia nie byo siy ; bezbronnych i midzy
sob rozdwojonych ssiedzi mocniejsi bezkarnie mogli

uciska.

Dranio to umysy i zniechcao — do Króla

;

jemu, jak zwykle, przypisywano wszystko ze, jakie kraj

cierpi, w mniemaniu, e zwizany przyjani z Moska-
lami, patrzy przez szpary na ich swawol. W kwietniu,

gdy do Rady Nieustajcej nadszed raport komisyi pro-

wianckiej z Bracawia o cikich pokrzywdzeniach oby-

watelstwa od puku Daszkowa, zabrao gos kilku czon-

ków, przemawiajc ze wzruszeniem a do ez, w jakiem

ponieniu, bezsilnoci i bezrzdzie znajduje si Rzplta

i cierpie musi gwaty podobne. Niemniej jednak zde-

cydowano zaatwi t spraw przyjanie z wodzami ro-

syjskimi, bo nie byo innego sposobu. Odezwa si tedy

jeden z czonków radnych, Szymon Kossakowski, przy-

pominajc, e on trzy miesice temu proponowa zwo-

anie sejmu nadzwyczajnego konfederackiego , ale go
nie usuchano; a dzi kady to przyzna, e gdyby rada

jego bya przyjta, naród wicej miaby do tego czasu,

siy i powagi i musianoby go szanowa. — Trudne byo

') Depesza Buchholtza 23 kwietnia. Gazetka pisana 17 marca i 10

maja. Lisi Króla do Potockiego 3 kwietnia, w Roczniku Towarzystwa histo-

rycznego III, 274.
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pooenie Króla: nie mogc wyjawia tajemnicy rozpo-

cztych z Rosy ukadów^ ani skutecznych swych stara
o mono utworzenia takieje^ jak proponowano, kon-

federiicyi, musia koi ale ogólnemi zapewnieniami;

przypomina tylko, »co si ju nieraz zdarzyo, e o co

go na Radzie proszono, to on duo pierwej by uczyni,

cho mu tego gosi nie byo podobnem ; a e owoców
z jego dziaania nie wida, to nie od niego zaley «. —
Ponawiay si czciej podobne wyrzuty i przypomnie-

nia. Mocne wraenie zrobi w Warszawie i na prowincyi

mody Jan Potocki, który, przybywszy wieo z zagra-

nicy, pierwszy ostrzyg krótko wosy, przebra si po
polsku i przedstawiwszy si w tym stroju Królowi, odda
mu memorya o obronie kraju od napaci pruskiej i za-

raz go w kopii po stolicy rozpuci. Nadjecha Sucho-

rzewski, wojski poznaski, i w swojem i kilku Wielko-

polan imieniu ofiarowa Rzpltej, wzw^y podatków, lo ty-

sicy zp. rocznie na utrzymanie trzydziestu onierzy:
zaczem i Jan Potocki oddawa pit cz swego do-

chodu na pom;ioenie wojska. »Takie projekta, odpo-

wiedzia Król, wtedy dopiero bd poyteczne, gdy od
wielu bd naladowane. « Ale nie znalazy naladowców;
tem wicej za to znalazo si takich, co wielbic patryo-

tyzm tych dwóch obywateli, brao ztd pochop do wy-

rzekania na obojtno i nieczynno rzdu polskiego.

»Ju nietylko po kraju (pisze Król do Debolego) lataj

pisma zapalajce do zrobienia hic et nunc konfederacyi^

ale ju do mnie samego takie paszkwile dochodz z poczty,

mie o gnuno obwiniajce w najprzykrzejszy sposób.

u tak daleko zachodz, e, jak mi powiada Jan Po-

tocki, zoliwi gosz, jakobym ja kontentowa si tem,

teby mnie absolutnym ksiciem mazowieckim zrobiono,

reszt kraju eby rozebrali. Pojmujesz W. Pan, jak

lieznone s dla mnie tak bezecne kalumnie, a których

•ozór na tem si funduje, e ja uciszam, ile mog, te

6*
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zapay patryotyczne i odkadam onych skutek do sejmu.

Juci ja w gruncie tak czyni musz przez mio teje

ojczyzny^ kiedy nam Moskwa swojej nie chce da pr-
dzej podpory, ale e tego gosi nie mog, podpadam
niewinnie czernidom ^).

W jednej ze swyci rozmów z Debolim, z którym

co roda mia by zwyczaj konferowa, Osterman zapy-

ta: »Có Polska z siebie zrobi dla wasnej obrony? my
was pewno nie opucimy, ale trzeba, ebycie si wy
sami bronili "-^)«. Dziwne to byy sowa w ustach ministra

tego wanie pastwa, od zezwolenia którego kada
czynno polskiego rzdu bya zawisa, i które szcze-

gólniej dbao o to, aby ów rzd by jak najmniej czyn-

nym ! Sowa Ostermana utkwiy w pamici Stanisawa

Augusta i w pierwszej rozmowie ze Stackelbergiem

o pruskich zamachach pragn okaza si gotowym do

mielszych postanowie. »Jeeli te aparencye (rzecze),

któremi nas codziennie strasz, to pod imieniem kordonu

antipowietrznego, to pod innemi pozorami zblia si
bd do prawdy, to wczenie wam zapowiadam, e do

ostatnich rezolucyj bra si bdziemy musieli, choby
nakoniec z najwikszym hazardem. W roku 1772 byo
was trzech na zgub nasz zczonych, i wiksza poowa
narodu mego wasnego przeciwko mnie or niosa,

a druga poowa chwiaa si w niepewnoci i irrezolucyi,

zaczem nie miaem wcale czego si j, i taka bya moja

sytuacya, jaka jest chorego, który musi sobie da urn
nog i rk, aby reszt ciaa i ycia salwowa. Gdyby
za Król pruski jeszcze i na t reszt mia nastpowa
gwatownie, juby te lepiej mnie hazardowa i ostatek

ycia, nieli poddawa si samochcc niesprawiedliwym

uzurpacyom : ile gdy przecie wicej znalazbym tym

') Depesza z dnia 7 maja 1788.

') Raport Debolego, 24 marca.
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razem rodaków moich do sakryfikowania si ochoczych

dla obrony ojczyzny, ni wtedy. « Stackelberg zagadnity

tak niespodziewanie, odpowiedzia ogólnikowo ; lecz na-

zajutrz zapyta jeneraa Komarzewskiego, przez którego

znosi si z Królem, czy Stanisaw nie zamyla o samo-

dzielnej konfederacyi? »Dotd nie, o ile wiem, odrzek
tene, lecz gdyby król pruski chcia nas ukrzywdzi, to

niezawodnie przyjdzie do tego«. »W podobnym wypadku,

doda ambasador, nicbymy przeciw temu mie nie mo-

gli *)«. W tymsamym duchu, jak si wyrazi do Stackel-

berga, Stanisaw August przemówi take i w Radzie

Nieustajcej, gdzie w gorcych sowach, przedstawiwszy

niebezpieczestwo groce od mocnych ssiadów, owiad-
czy, e w potrzebie stanie na czele narodu i nie do-

puci nowego zaboru. Czonkowie Rady byli obowizani
pod przysig do zachowania w tajemnicy tego, co si
na Radzie mówio, ale tajemnica nigdy nie bya strze-

on i kada waniejsza sprawa, w tej najwyszej magi-

straturze krajowej rozbierana, dochodzia zaraz obcych

ministrów. By moe, e na to liczy Stanisaw i nie

omyli si w swej rachubie, gdy Buchholtz doniós na-

tychmiast o tej mowie swojemu rzdowi '•^). Rozdrania
ona Fryderyka Wilhelma, ale przecie posuya ku
dobremu. »Nie rozumiem (pisze on do swego gabinetu),

co za mucha uksia Króla polskiego, e wypali tak

niedorzeczn przemow; trzeba przyzwa Zabockiego
rezydenta polskiego w Berlinie), wymówi mu te po-

goski, jeli od niego pochodz, i uspokoi tych ludzi «.

Zabocki, czowiek prawy, do Króla swego szczerze

przywizany, ale jak wszyscy podówczas polscy agenci,

bardzo potulny, tómaczy si, e o niczem podobnem
do Warszawy nie donosi i dawa do zrozumienia, e to

') Depesza króla 19 kwietnia 1788.

"^j Depesza Buchholtza, 19 kwietnia 17^
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raczej pochodzi od Rumiancowa^ rosyjskiego ministra.

Niemniej jednak Finkenstein i Hertzberg (którzy gabinet

berliski skadali)^ dali mu stanowcze w imieniu pana

swojego zarczenie, e wszystkie zamiary dla Polski

nieprzyjazne, ich Królowi przypisywane, s najzupeniej

bezzasadne ; e on trwa i trwa bdzie w najyczliwszych

dla Rzpltej uczuciach i dochowa wiernie traktatów oba
pastwa wicych. To owiadczenie powtórzone zostao

w Gazecie Nadwornej Berliskiej (29 kwietnia), i cho
nie zaatwio gdaskich zatargów, do czasu jednak usu-

no a przynajmniej umniejszyo obawy Polaków od

pruskiej strony *).

§. 8.

Bezsilno rzdu polskiego. Jej domowe przyczyny.

Tak wic jedyny dobry rezultat, jaki w tych czasach

otrzymano dla ubezpieczenia choby chwilowego Rzpltej,

zawdziczy naley insynuacyi ministra rosyjskiego, która

skonia Stanisawa Augusta do mielszego stawienia si.

Nasuwa si pytanie, czy Król by w monoci wasnemi
siami to wykona, z czem si na Prusy odgraa; czy

móg, nie czekajc na przyzwolenie Rosyi, choby tylko

j si rodków, któreby rzd uczyniy sprystszym,
pastwu doday siy i powagi, to jest czy wbrew woli

gabinetu petersburgskiego móg by zwoa sejm kon-

federacki, od którego przymnoenie dochodów i powik-
szenie armii jedynie zawiso? Byoby to w kadym
razie przedsiwzicie co najmniej bardo ryzykowne,

wymagajce niezwykej determinacyi i energii, stawienie

wszystkiego odrazu na kart bez adnej pewnoci wy-
grania. Wiadomo, e to nie leao w charakterze Stani-

') Gazette de Leyde (N. 47) 10 jeun. 1788, Suppletnent.

i
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sawa Augusta. Hazardów, gwatownych ruchów on nie

lubi; czynnym by i zabiegliwym, to prawda, ale nigdy

na przebój, nigdy stanowczo, raczej zrcznie i ostronie.

Z nawyknienia, z poczucia wasnej saboci, tak dobrze

osobistej, jak politycznej, na kim silniejszym koniecznie

oprze si potrzebowa, a dobrze przytem pamita, jakie

klski spady na Rzplt, gdy raz jeden zerwa by z Ro-
sy: gwarancya i rozbiór! Trudno wic byo czego
podobnego po Stanisawie Augucie spodziewa si

;

wszake i czowiek silniejszego, mielszego charakteru,

jego przeszoci mniej zwizany, przeciwnociami mniej

ostrzeony, nie wieleby na jego miejscu wstpnym bojem
by poradzi. Przeszkody byy zbyt wielkie zewntrz,

jeszcze wiksze wewntrz kraju. Juemy wspomnieli,

e w Rzpltej zagas duch rycerski. »Dwa s u nas na-

rody (powiada Kitowicz): jednym jest szlachta drobna,

mieszczanie i chopki, ci szliby na wojn ochotnie i bi-

liby si dobrze, gdyby mieli dobrych wodzów (a zkd
ich wzi, kiedy nawet miernych oficerów nie stawao)?

Drugim narodem s panowie wielcy a majtna szlachta:

ci wychowani po delikacku, pieszczeni w podróach za-

granic, tylko do taców i podobania si fartuszkom

wykrzesani, najmniejszego niebezpieczestwa lkaj si
bardziej, ni ognia piekielnego, a e tacy zajmuj wszyst-

kie urzdy najwysze i oni skadaj obrady pastwa,
jakie maj si odway na aard wojenny; prawdziwe

piecuchy, niewieciuchy, jednem sowem teraniejsze

filozofy ! Oni naprzód radz z kobietami po gotowalniach;

tak te panie miociwe opanoway animusze Polaków,

e mona bez zawodu powiedzie, e ich gowami kie-

ruj. Wychowanie tedy zniewieciae Polaków i krew
cudzoziemskich wóczgów, która w nich pynie, tudzie

zbytnia dla biaej pci powolno przyczyn jest, e
Polacy teraniejsi wcale si do szabli nie porywaj,
idc za swojemi mistrzyniami, te tylko rodki poda-



Ks. I. — Sprawy przedsejmowe. 1787— i;

jcemi do wzmocnienia kraju^ które s agodne i od

wojny najodleglejsze ^)«. Tak mówi wiadek spóczesn}%

a wszystko^ co zkdind wiemy, a nadto potwierdza

to jego smutne wiadectwo. Zaoona przed dwudziestu

kilkoma laty Szkoa Rycerska w^ Warszawie, nie moga
jeszcze lepszego ducha rozprzestrzeni w kraju; i w niej

wreszcie zbyt mikki przewaa kierunek, jej uczniowie

zbyt atwy miew^ali przystp do zabaw, któremi wówczas

byszczaa Warszawa. Wspominaj niektórzy, e dla

przypomnienia narodowi dawnej chway wojennej, Król

wystawi pomnik Janowi III w azienkach i na uroczy-

sto jego odkrycia, mao co przed sejmem 1788, wy-

prawi karuzel wojskowy; pokany to by i kosztowny

spektakl, ale te nie pomóg jak zwyke teatralne wido-

wisko. Tylko wojna ducha onierskiego moga rozbu-

dzi w narodzie i pod tym wzgldem nie myli si Sta-

nisaw August.

Ale byo jeszcze co gorszego od niewojowniczoci

w narodzie, choroba jeszcze groniejsza a mao dostrze-

gana, brak zmysu posuszestwa i, co za tern idzie,

brak siy, jednoci spólnego kierunku. Od trzech wie-

ków w Polsce Król pozbawiony by wszystkich rodków,
bez których rzd nie moe odpowiedzie swemu zadaniu;

on, który z natury rzeczy, jest gównym obroc pa-
stwa i stróem praw, nikogo przymusi, nikogo ukara
nie móg; by raczej powag ni wadz. Jedyny rodek
rzdzenia, jaki mia w swem rku, rozdawnictwo kró-

lewszczyzn i urzdów, nie zawsze si na dobro pastwa
obraca i nie by zdolny zapewni ulegoci poddanych,

skoro Król udzielonej aski nie móg odebra napowrót.

Chciano, jak to mów^iono powszechnie, odj Królowi

wszelk moc szkodzenia ; lecz zapomniano przytem, e
adne spoeczestwo przez same nagrody ubezpieczy

') Pamitniki, Pozna 1840, i, 208—214.
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si nie da^ e potrzebuje postrachu i kary. Ów miecz

sprawiedliwoci który przy koronacyi oddawano mu
do rk, miecz, który wedle wyraenia Pisma, ma by
postrachem na zych, polskie instytucye stpiy zupenie.

Jak rzetelno musi znikn tam, gdzie niema przymusu
do pacenia dugów, tak posuszestwo stao si niepo-

dobnem w spoecznoci, która nie znaa kary na opor-

nych i zuchwaych. Chorzaa wic Rzplta bezkarnoci
i niewykonywaniem praw, a ju to jedno musiao j
rozstroi. e si duo wczeniej nie rozpada, przypisa
trzeba gbokiemu przewiadczeniu o powinnoci sue-
nia krajowi, które przez dugi czas znaczn cz szlachty

oywiao, a zarazem owym ludziom wyszym z charak-

teru, z rozumu i ofiarnoci, owym naturom prawdziwie

heroicznym, któremi Bóg jeszcze i w XVII wieku obda-

rza Rzplt. Ich przykad podnosi i zagrzewa wielu,

ich dzielno i ofiarno naprawiaa instytucye, ich wy-
silenia zastpyway bezczynno i obojtno wikszoci.
Ale z czasem coraz mniej bywao takich ludzi wyjt-
kowych; w wieku XVIII zabrako ich cakiem. Pow-
szechnie w tym wieku zapanowaa mierno i chciwo,
a cho jeszcze niekiedy zajaniay wysze rozumy lub

silniejsze charaktery, kazia je pycha i wyczno ro-

dowa. — Jak wszdzie, tak i u nas, elekcyjno królów

rozbijaa naczeln wadz pastwa, a zanadto uwielmo-
niaa magnackie rodziny, i co gorsza, oddzielaa je od

króla, którego najpierwszemi, naturalnemi winny by
podporami. W monarchiach prawdziwych patryotyzm

czy si z przywizaniem do dynastyi, jedno uczucie

krzepi si i zasila drugiem i oba zapewniaj pastwu
spokój i trwao, bezpieczestwo i si obronn. W kró-

lestwach elekcyjnych jest to albo bardzo trudne, albo

zgoa niepodobne. Tu miejsce przywizania zastpuje

nieufno; miejsce spokoju troska, e król dy do dzie-

dzicznoci i absohitiim dominium ; miejsce zwizania inte-
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resów i siy zastpuje rozdzia midzy interesami pa-
stwa i korony i obustronna niemoc. Jak ten rozdzia

jest szkodliwy, jak naród rozprasza, oducza od posu-
szestwa, demoralizuje, o tem mielimy sposobno prze-

kona si w czasie wojen szwedzkich, za Wazów i za

Augusta II. Skutkiem tej fatalnoci systemu elekcyjnego

tworzy si potrzeba cigego kontrolowania króla w kraju

i za granic. Przemieniaj si role : ten co mia sucha,
ebrze pomocy, tómaczy si, usprawiedliwia. Rodz si
instytucye potworne: niby poredniczce inter majestatem

et libertatem. a waciwie gniotce i jedno i drugie, nibyto

rkojmia dla narodu, a waciwie rozpoowienie jego si,

rzd obok rzdu i zguba; po za krajem za wyrastaj
zwizki prywatnych z ociennemi Dw^orami, które pro-

wadz do podobnej anarchii w polityce zagranicznej.

Kada rodzina znaczniejsza moga z dobrem sumieniem,

na swoj rk i nie ogldajc si na naczeln, lecz prze-

mijajc wadz, ukada si z ssiedniemi gabinetami,

zawiera z niemi sojusze, pakta wzajemnej pomocy itp.;

moga, skoro do niej naleao czuwanie nad interesami

krajowemi, obmylanie nastpcy dla korony. Nie byo
to z ich strony, jak to dzi zbyt czsto i zbyt ogólnie

mówi, przedawaniem si obcemu, zapominaniem o oj-

czynie, albo te zdrad; logika faktów, nastpstwa
systemu wiody koniecznie do tego zamtu. Wikszo
tych rodzin nie mylaa wcale suy obcemu ; owszem
one nim posugiwa si chciay, wprawdzie naprzód dla

dwigania siebie, lecz i dla dwigania ojczyzny. Nie

mówimy tu oczywicie o wszystkich, ale przyzna si
godzi, e niejednej z tych rodzin denia byy szlachetne,

gorcym oywione patryotyzmem, nieraz gboko ob-

mylane, do pewnego stopnia przezorne. Nic dziwnego,

e szlachcic uboszy, który y w jednym tylko obozie,

przy jednym paskim dworze, uderzony tak rozlegoci
planów i nadziei, oraz nagromadzonych rodków, jakie
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widzia u swego pana, wiza si z nim na cae ycie,

suy mu z zapaem, od niego wyglda zbawienia kraju

;

lecz za to tyci wszystkich, co przy innem ognisku pra-

cowali^ podejrzywa, nienawidzi, w nich upatrywa wro-

gów ojczyzny i wasnych. Byway, i skutkiem tego sy-

stemu musiay by domy, które jak zagraniczn tak

i wewntrzn polityk miay swoj wyczn, cakiem
odrbn od królewskiej; byy to jakby osobne pastew^
ka dziedziczne, w których daleko wiksza panowaa
karno nieli w Rzpltej, gdzie jej wcale nie byo. Bo
króla mona byo z zupenem bezpieczestwem nie su-

cha, ale biada szlachciwowi, który si panu narazi, nie

atwo mu przychodzio uj jego zemsty. Za to kady,
co swemu panu wiernie suy i za niego odwanie si
zastawia, zyskiwa dla siebie i dla swych dzieci opiek
i w zym wypadku pomoc ran i skuteczn. Przywi-
zanie podwadnego do swego zwierzchnika jest uczuciem

wrodzonem, zdrowem, i dobrego stosunku midzy nimi

dowodzi. Jestto potrzeba serc ludzkich, kiedy serca te

obustronnie nie s skaone; pod rzdem monarchicznyni

znajduje ona swe zaspokojenie w uczuciach dla dynastyi

;

w Polsce znajdowaa je w przywizaniu do wielkich

rodzin, im te dodawaa siy i znaczenia. Kady pan,

który tego chcia, móg liczy w swojem województwie

lub powiecie na daleko wiksz yczliwo i ulego,
ni król w caem pastwie ; by a przynajmniej móg
by prawdziw potg. Za czasów Anny i Elbiety ma-

wiali niektórzy panowie rosyjscy, e nie byo pikniej-

szego w wiecie stanowiska, jak by polskim magnatem.

Gdyby te domy chciay si trzyma za rce, jak to wi-

dziano w XV wieku, zwaszcza w rodach maopolskich,

nie byoby trudnoci, którychby nie zwyciy}^ i aden
ssiad nie miaby targn si na cao Rzpltej! One
i króla byyby zmusiy, aby szed razem z nimi, jak to

wanie bywao za pierwszych Jagiellonów ; one w królu
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i W sobie byyby skupiy wszyskie siy narodowe. Xa
nieszczcie korona elekcyjna i od króla je odstrychna
i zwania midzy sob^ zaszczepia w nich zawi dzie-

dziczn, tradycyjne nienawici, które koniecznie i ich

otoczeniu udzieli si musiay '). Przy takiem rozstrzeleniu

i potdze prowincyonalnych ognisk, jedno paswa
stawaa si coraz trudniejsz, jedno dziaania politycz-

nego zgoa niemoliw. Opowiadajc te czasy, naleaoby
raczej history rodzin pisa ni history kraju : bo tamte.

przynajmniej niektóre z nich, miay swoj myl prze-

wodni, swoje skoncentrowane dziaanie ; tu za adnego
cigu by nie mogo, bo albo go przerywaa mier
królewska, albo i przed mierci amay przeszkody. Co
dodatniego w sferze politycznej przeprowadzi w kraju

stao si niepodobiestwem, wszystkie wysilenia poje-

dynczych obozów, a byy nieraz zdumiewajce, koczyy
si na tem, by si nawzajem neutralizowa; zupena
bezwadno, bezsilno, martwo Rzpltej stay si osta-

tecznym rezultatem t)xh mozolnych, kosztownych, a na-

wet patryotycznych zachodów. W takowem pooeniu
obcy, który pochodzi z si gotow, chociaby niezbyt

znaczn, mogc zawsze liczy na poparcie jednej czci
narodu przeciw drugiej, przewaa równowag w Rzpltej,

decydowa o jej losie, lecz prostem nastpstwem tej in-

terwencyi byo, e rzd pod opiek obcego mocarstwa

zoony, jego te wol wykonywa musia. Powiada

*) Wypadaoby tn odpowiede na pytanie, które niezawodnie na-

suwa si czytelnikowi, dlaczego w wieka XV, o którym nadmieniamy,

elekcya królów nie wydaa takich nastpstw fatalnych, jak w XVn i XVIII
stnieciu? Przedmiot to zbyt obszerny, mnsimy go odoy do póniejszej

Czteroletniego Sejmu chwili, w której dysknsya nad dziedzicznoci tronu

bya, 2e tak powiemy na porzdku dziennym. Tu do powiedzie, e
w wieku XV nie byo jeszcze owych faktów Henryluraoychj owej istotnej

w czasach wyborczych konstytucyi naszego pastwa, i jeszcze duch burzcy

protestantyzmu nie wzmocni by w owej epoce ywioów anarchicznych.
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historyk wity, e po mierci kadego sdziego » Izrael

przydawa ze w obliczu Pana i wydawa go w' rce
nieprzyjació «. Tak i my przy kadej elekcyi przyda-

walimy wewntrznego rozdarcia i po kadej dostawa-

limy si coraz wicej pod zewntrzn przemoc.

Ze wszystkich królów elekcyjnych Stanisaw Au-

gust najtrudniejsze mia zadanie. Si obcych na tron

wprowadzony, na chtne posuszestwo albo na przy-

wizanie do swej osoby mniej ni kiedykolwiek móg
liczy; pilnem te byo jego staraniem, aby stworzy
>obie w kraju rodzim podpor. Zarzucono mu w swoim
czasie, e dy do uszczuplenia zbytniej potgi dawnych
rodów wogóle mu nieprzyjaznych, do wytworzenia po

województwach nowych ognisk jemu oddanych. W pier-

wszem deniu dopomogy mu wypadki, zwaszcza Kon-
federacya barska, która wiele majtków w^ bezpodnych
zrujnowaa ofiarach ; drugiemu powica si Rzeczywicie

przez cae ycie. Wiadomo, z jak uciliwoci stara

si on czyni zado wszystkim probom do niego za-

noszonym, jak wchodzi w kade danie, jak skwapliwie

pragn zniewala sobie ludzi to datkiem, to urzdem,
lo wstg, to wreszcie zachodem swoim albo sowem
uprzejmem. Bez zawodu, powiedzie mona, i ze wszyst-

kich królów polskich by on najbardziej w^ ofiarach wy-
lany, jeeli nie dla kraju» to dla swych poddanych, naj-

shiinie/szy z monarchów^). Czy t uczynnoci swoj,
w której najczciej miar nalen przebiera, dopomóg
krajowi? Nie, bo jak to trafnie powiedziano, królowie

polscy byli zmuszeni rozdawa urzdy krajowe nie we-

l!i>; .1 dolnienia kandydatów, ale wedug ich opinij

V Odsyamy w tym wz^jldrnie czytelnika do dtiea Br. Zaleskiego

\\'>iYspottd<'n.\'a krajowa Stanisawa Aug^usa. PoinaA, 1872. Jestto praca

.imienna, \vyc/orp\\»;u\\. ilokument nieo</;u-o>vany do hitowi iibrczajowej

i.imtych casów.
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politycznych *) : bo ch byszczenia i uywania bez pracy,

oddawna w Polakach zakorzeniona^ znalaza w zbytniej

askawoci królewskiej now^ szkodliw podniet; bo

dla wszystkich stao si widoczne^ e aby od Króla ask
otrzyma; nie trzeba byo czem krajowi si przysuy
albo nawet okaza zdatnoci do tego, wystarczao —
by natrtnym. Czy przynajmniej Król siebie t uczyn-

noci ubezpieczy i wzmocni? Nie sdzimy, bo cho
zjedna sobie znaczn liczb obywatelstwa, ale to zje-

dnanie warunkowe byo, poparcia trwaego nie dawao.
Na chciwoci, czsto na prónoci oparte, w nich te
znajdow^ao sw granic i chwiao si natychmiast, skoro

zachodzia obawa, e wystawiajc si za Króla, mona
si zrobi niepopularnym i wicej straci ni on da
albo ds moe. Có zbudowa na tak mikkim gruncie

i z tak kruchym materyaem? Jaki plan podj i wa-
snemi siami przeprowadzi? Dopóki w kraju nic si
nie dziao, dopóty mona byo utrzyma .spokój, cho
nie bez mozou, bo i wtedy potrzebna bya od czasu

do czasu interwencya ambasadora rosyjskiego. Za to

kada akcya samodzielna ze strony Króla, stawaa si
wyzwaniem do boju wszystkich stronnictw przeciw^nych.

Do byo Rosyi naówczas przerzuci sw opiek, któr
rzd zasaniaa, do obozu jego nieprzyjació domowych,
aby króla bezmaa cakiem osamotni i przymusi do

przyjcia jeszcze twardszego jarzma. Bolesno wyzna,
aden rzd polski na wasnym narodzie ju oprze si
nie móg, aden swojemi siami wytrzyma nie potrafi

burzy zewntrznej albo i wew^ntrznej ; i Polska, jak si

w^yrazi minister francuski, przestaa by pastwem na

seryo. To te jeeli Fryderyk Wilhelm wypar si, jak

widzielimy, zamiarów dla Polski nieprzyjaznych, nie

') Szujski, Dawna Rzeczpospolita i jej Pogrohowce. Roztrzsania

i opowiadania. Kraków 1 876, str. 262,
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uczyni tego przez wzgld na Króla- ale z obawy przed

Rosy, któr po za tern przemówieniem królewskiem

przeczuwa. Podobnie i Branicki wraz ze Szczsnym,
jeeli odoyli swe plany konfederacyi wojewódzkiej,

to pewno nie z uszanowania woli królewskiej lub Rady
Nieustajcej, ale dlatego, e te plany Imperatorowa

zgania. I od obcych i od domowych nieprzyjació rzd
polski nie móg si inaczej zasoni, jak tylko bdc
w zgodzie z Rosy, przy ówczesnym charakterze Pola-

ków, bya — zalenoci od niej ! — Przeniemy si
taraz do Petersburga, gdzie tak dugo zwlekano decyzy
o królewskich projektach.

§• 15-

Zarzd spraw zagranicznych w Petersburgu.

Imperatorowa rosyjska pragna mocno aliansu^ ale

w otoczeniu jej róne byy zdania. Musimy zatrzyma

si przez chwil nad tem jej otoczeniem^ nad temi mia-

nowicie osobistociami, które w opowiadaniu naszem

czciej powraca bd. Zarzd spraw zagranicznych

w Rosyi, od usunicia Panina, nie by oddany jednemu

ministrowi, ale nalea do tak zwanego kolegium, zo-

onego zazwyczaj z trzech czonków. Kady z nich pra-

cowa osobno z Imperatorowa i mia sobie poruczon
korespondeny dyplomatyczn w jakiej sprawie, która

dla kolegów jego bya do czsto tajemnic. Oczywicie,

e kady z nich ubiega si o taki dowód zaufania swej

monarchini, starajc si jak najdokadniej odgadn jej

myl; lecz ona jedna o wszystkich sprawcach wiedziaa.

Trzeba byo potnej gowy, aby si zoryentowa w ta-

kiem zamieszaniu i mnogoci spraw, i nic dziwnego,

e si przewlekay lub wychodziy z pamici. — Pierw-

szym czonkiem kolegium spraw zagranicznych i jego
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wiceprezesem by podówczas hr. Osterman. W latach

ju podeszy^ mia opini uczciwego czowieka; przy

miernych zdolnociach posiada zalety dugiej praktyki^

prostego, zdrowego, dowiadczonego rozsdku. W caem
sw^em yciu i dziaaniu nader systematyczny, w obejciu

i pojciach swoich dosy sztywny, mia natur raczej

Niemca ni Rosyanina; nie sprzyja on ryzykownym,
wyzywajcym przedsiwziciom, i w awanturniczych

planach ksicia Potemkina wcale si nie lubowa. Su-

worów mawia o nim, e za party wista odda ca
armi. Ze stanowiska i charakteru figura nawskró urz-
dowa; dawa obiady, konferowa z ministrami zagra-

nicznymi, utrzymywa korespondency z reprezentantami

przy obcych Dworach, podpisywa noty, deklaracye

i traktaty. Powany i maomówny, suy Katarzynie

wybornie za oficyalny parawan jej niespokojnej, róno-
licowej i podstpnej polityki, której zaledwo cz zna,

a przy w^aciwej mu regularnoci, sw chodn obojt-
noci doskonale j zasania. Nie by on wcale niecht-

nym Polsce, ale przymierza z ni nie pochwala z oba-

wy, aby królowi pruskiemu nie da powodu do wmie-
szania si w sprawy Rzpltej i mniema, e lepiej byo
odroczy je do ukoczenia wojny tureckiej. Katarzyna,

chocia go zawsze z odznaczeniem, przyjmowaa, nie

uwaaa na jego zdanie. » On durak, mawiaa, a druhoje

nie lublit toho, czto sajn 7tie wyduma'^). Jego wic opo-

z-ycya, zreszt pena uszanowania i atwa do ustpstwa,
nie tamowaa biegu sprawy. — Waniejsz osobistoci
by Bezborodko. Maorosyanin, z kancelaryi Rumian-
cowa, gdzie si odznaczy redakcy raportów, przysany
do Imperatorowej na sekretarza, uderzy j nadzwyczajn

*) Zapiski Chrapowickawo (Cztenia w ohczeswie istoryi moskowskoj)

Moskwa 1862; pod dniem 22 stycznia 1789, p. 164. Pamitniki ksicia

Adama Czartoryskiego, ms.
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pamici^ bystroci pojcia i trafnoci sdu: i odtd
(177Ó) przez lat dwadziecia uywaa go ona do coraz

waniejszych czynnoci tak dobrze w wewntrznych jak

zewntrznych sprawach. Jedyny na jej Dworze^ który,

nie bdc faworytem, wyniós si do najpierwszych

godnoci, jedynym by take, który zarówno matki jak

syna umia zyska zaufanie, gdy po mierci Kata-

rzyny, Pawe podniós go do godnoci ksicej i za-

mianowa kanclerzem pastwa. Obsypany askami, za

któremi si zbytecznie nie ubiega, otrzyma w darze

kilkadziesit tysicy dusz, warzelnie soli w Krymie,
prawo ryboówstwa na morzu Kaspijskiem ; by naczel-

nym dyrektorem poczt, z których przez lat wiele nie

zdawa rachunku
;
przez jego rce przechodziy sprawy

o odkupach, akcyzach, procesa, które wymagay decy-

zyi monarszej; jako czonek kolegium spraw zagranicz-

nych, nalea do kadaj w^aniejszej czynnoci, a wszystko

to byo dla niego ródem niezmiernych dochodów, które

zaledwo wystarczy mogy jego rozrzutnoci; przy czem
jednak, w interesach pieninych reputacyi swojej nie

zaszarga. On jeden swemi przedstawieniami, które za-

wsze cechowaa znajomo rzeczy i wielka przezorno,
móg by przeway w umyle Imperatorowej wpyw
Potemkina. Ale smakosz, rozrzutnik i w caem znacze-

niu tego wyrazu sybaryta, w yciu grubem i materyal-

nem ocia; cho nadzwyczajn mia do pracy atwo,
pracowa nie lubi ; zbyt leniwy, aby by ambitnym,

zbyt obojtny i nieruchawy, zbyt do wygód ycia przy-

wizany, aby si naraa na walk z przeciwnikami lub

upiera si przy swojem zdaniu, jeli Imperatorowa ina-

czej rzecz widziaa. Kiedy móg, zamyka si u siebie

lub ucieka z Petersburga na wie, gdzie w brudnych

uciechach dnie i noce przepdza. Ten lichy rodzaj y-
cia, a przytem wielo i rozmaito spraw, któremi go
obarczono, byy przyczyn, e kady interes w jego

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T, I. n
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rku opónia si bez koca ; i nietylko koledzy i przy-

jaciele^ ale sama Imperatorowa miaa trudno wydoby
od Bezborodki powierzony mu referat, a zastpi go
nie byo atwo (cho kilka razy próbowano), tak bardzo

górowa nad wszystkimi objciem rzeczy, dokadnoci
i jasnoci redakcyi. Od upadku wpywu pruskiego,

przez Austry pozyskany, by on moe najsilniejsz pod-

por hr. Cobentzla, który go te bezustannie naprzód

wysuwa. Z jego natchnienia przychodzili do Bezborodki

przyjaciele, jak Weroncow i Zawadowski; i prawili mu
moray, by go wyrwa z gnunoci i przez niego pobu-

dzi Imperatorow do jakiej decyzyi, zwaszcza te
wbrew woli Potemkina. Sucha ich z kwasem i uprzy-

krzeniem
;
przyrzeka, by si ich pozby co prdzej, a

gdy skoczyli, otwiera drzwi i okna na ocie, i sapic

i oddychajc ca piersi i machajc rkoma, w^oa
gniewny: »przecie, e sobie poszy precz te nieznone
pedagogi ! *).« — Trzeci czonek kolegium, Marków, Ro-
syanin czystej krwi, ambitny, charakteru mniej jeszcze

od innych pewnego, nie mia podówczas znaczenia: od

•Katarzyny nie by lubiony, i tylko dla atwej i zrcznej

we francuskim jzyku redakcyi wprowadzony by do

kolegium
;
póniej dopiero wkrci si do aski Zubowa.

Ale nie jedno tylko kolegium decydowao o spra-

wach zagranicznych; wanym by wpyw faworytów,

którym Katarzyna bd ze wszystkich spraw si zwie-

rzaa, bd jak znaczniejsz poruczaa; faworyt za
oddawa j jednemu z czonków kolegium, którego chcia

protegowa. W czasie, o którym mówimy, obowizek
•faworyta peni Mamonow ; lecz wiadomo, e wpyw
i znaczenie ksicia Potemkina góroway nad wszystkimi.

') Grybowski: Zapiski o Imperatrice Ekaterinie. Moskwa 1 864. —
Depesze Cobentzla 1788 i 1 789 passim. — Pa?ni^niki ks. Adama Czarto-

ryskiego ms.
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Ten, cho na drugim kocu imperyum, mia sobie zle-

cony naczelny kierunek dziaa wojennych (a widzie-

limy, jak niedbale je prowadzi), pilnie ledzi tego,

co si dziao w Petersburgu i o kadej znaczniejszej

sprawie by zawiadamiany bd przez Imperatorow,
która si go radzia, bd wanie przez Mamonowa,
który od Ksicia w swojej funkcyi zainstalowany, jemu
te wiernie suy i kredyt jego stale popiera. W buj-

nej gowie Potemkina wiele, jak wiadomo, snuo si
naraz projektów, czsto dziwacznych, fantastycznych,

niezgodnych z sob, niezgodnych z polityk Cesarstwa,

nawet do wykonania niepodobnych, a jednak z zacito-

ci do czasu bronionych; i nieraz przychodzio spotka
si z opozycy z jego strony, której powodu nie mona
byo dociec, ale i zama jej nie byo atwo. W spra-

wach natury czysto politycznej, w ocenieniu sytuacyi,

w nakreleniu ogólnego planu, Imperatorowa miaa naj-

czciej sd jasny i trafny; podraniona jak namitno-
ci, umiaa zamysy swoje z niepojt przebiegoci
i energi przeprowadza. Atoli w zwykym stanie rze-

czy, kiedy nie o zarysowanie planu, lecz o jego wyko-
nanie chodzio, chwiaa si nieraz, szukaa wiata, pod-

pory, a widzc koo siebie rónorodne wpywy i syszc
najsprzeczniejsze zdania, ocigaa si z decyzy. Poj
wic atwo, e gdy z góry nie byo popdu, a z dou
tyle przerónych do zwlekania przyczyn, sprawy wszyst-

kie ówim postpoway krokiem. Depesze ministrów

zagranicznych z tego czasu napenione s skargami na

t powolno i opieszao gabinetu petersburskiego,

a najwicej do ualania si okazyj mia austryacki mi-

nister hr. Cobentzel. Lecz jeeli ten ambasador pot-
nego a jedynego sprzymierzeca, jakiego Rosya wów-
czas posiadaa, nie znajdowa lekarstwa na te szkodliwe

dla swego Pana przewoki, to có dziwnego, e ich

przezwyciy nie móg Deboli, minister sabej Rzpltej,
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na któr imperatorowa nie potrzebowaa si oglda.
A nie zbywao^ jak wiemy, i na wyszych wzgldach,

które Imperatorowej nie dozwalay spieszy si w spra-

wie polskiego przymierza.

§. 17.

Odpowied rosyjska na propozyeye Stanisawa Augusta.

Jak dopiero powiedzielimy, Potemkin by jedy-

nym czowiekiem, przed którym Imperatorowa nie ukry-

waa adnej negocyacyi z mocarstwami zagranicznemi.

Umowa zaw^arta z Dworem wiedeskim o ubezpieczenie

polskich posiadoci od Prus *), nie podobaa si Ksiciu.
>;Bdcie pewni (pisze on do Katarzyny), e Austryacy

sami rozgosz to pismo i przez to wanie zdecyduj
króla pruskiego na wypraw do Polski. da tego

Dwór wiedeski jedynie w celu, aby nas wyplta w wojn
Z Prusami, a i bez tego mamy wiele kopotu. Austrya

chciaaby nas ze wszystkimi poróni i znajdzie na to

sposób « ;
— by temu zapobiedz, radzi, iby Dwór ber-

liski zawiadomi o rzeczonym traktacie ^). Katarzyna
nie podziela tej obawy. »W umowie o polskie posiado-

ci (odpisuje ona) potwierdzilimy tylko to, co byo
w dawniejszych traktatach zawarowane ; nie byo o co

si spiera « ^). I na tem rzecz stana.
Duszej korespondencyi przedmiotem byy propo-

zyeye zanoszone przez Polaków bd do Petersburga,

bd do Elizabetgrodu. Wspomnielimy, e Potemkin
posa by do Petersburga plan konfederacyi w Polsce,

od Króla niezalenej, uoony przez Branickiego i Szcz-

') z dnia 10/21 maja 1788, ob, Roz. II, §, 10.

^) Ruskaja Starina. Korespondencya Potemkina 8/19 i 5/26 czerwca.

^) Odpowied Imper. 16/27 czerwca.
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snego Potockiego^ i e Katarzyna^ wbrew namówcie Ksi-
cia, plan ten odrzucia. — Wiemy take, e Król prag-

n sam obj dowództwo nad korpusem polskim, który

Rosyi mia i w pomoc ; odradza to Potemkin, dajc
aby korpus polski do jego armii by przyczony; a e
i Katarzyna nie yczya sobie komendy królewskiej, wic
polecono Stackelbergowi usun t spraw milczeniem *).

W tymsamym czasie doniós Ksi, e gdyby mu do-

starczono broni, monaby, nie czekajc, a alians z Rzplt
bdzie zawarty, zbiera w obozie rosyjskim polskicli

ochotników. Myl ta wysza od Branickiego, który spo-

dziewa si, e cho plan jego konfederacyi nie zyska

aprobacyi, na inny jednak sposób zdoa on postawi

na swojem. Katarzyna nie lubia wogólnoci ochotni-

ków przy armii ; twierdzia, e to s darmozjady^ które

odgania potrzeba, nie nci : dla Polaków robia wyjtek
pod wieloma zastrzeeniami. »Jeeli ich przycigniemy

do siebie i pozostan nam wierni, to bdzie w ich hi-

storyi pierwszy przykad staoci. Gdyby który z nich

chcia wstpi (wyjwszy pijanego Radziwia i hetmana

Ogiskiego, którego niewdzicznoci doznaam), to nie

zabraniam ich przyj ; najbardziej za hetmana hr. Bra-

nickiego, którego on serdecznie lubi i wiem, e i ona

mnie lubi i nie zapomina o tem, e jest Rosyank i ma
odwag. Z chci take przyjm Potockiego, wojewod
ruskiego, bo to prawy czowiek i zgodnie z daniami
mojemi postpuje obecnie. Zreszt co do innych Pola-

ków i co do mianowania ich szefami, to zaley od ka-

dego indywiduum z osobna; ibo wietrennost, indisctplin-

nost tli rozstrojstwo i duch miatea w nich carswujut.

Wprowadza za takie ywioy do nas, najbardziej do

armii i korpusów, na to ani ty, ani ja, ani ktokolwiek

rozsdny zgodzi si nie moe ; owszem trzeba to wszystko

') Depesza Imperat. do Stackelberga, 12 maja v. s.
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oddala od nas^ o ile mona. Jednakowo stara si bd^
aby umowa o przymierze z Polsk dosza jak najpr-

dzej do skutku, iby (nietylko indywidua lecz i) naród
czem zaj ( ^l ^^HH i788).« — Widzc za^ jak Polacy^

bez ogldania si na swój rzd, ofiaruj Rosyi swe su-
by, Imperatorowa dodaje: »Jeeli zajd wielkie trudno-

ci z projektem przymierza polskiego, co jest prawdo-
podobne, to bdziesz móg porozumie si z hr. Bra-

nickim i Wojewod ruskim o warunki, na którychby ci

oddali swe brygady ; a wtenczas, co okae si prdszem,
atwiejszem i poyteczniejszem, na to si zgodzimy«

;

zaczem uwiadamia Ksicia, e moe zada od Kre-

czetnikowa tyle karabinów, ile dla Polaków bdzie po-

trzebow^a ^).

Czytelnik przypomni sobie, e i Dwór wiedeski
doradza uy Polaków, ale na wypadek w^ojny z Pru
sami, i w tym celu chcia wprowadzi Rzplt w potrójne

przymierze. Wówczas to po raz pierwszy (luty 1788)

Katarzyna przyznaa si Austryi, e zamyla o osobnym
sojuszu z Polsk, i doniosa, e nim wanie maj si
zaj w Petersburgu. Ale znowu sprawa posza w od-

wok. Dopiero, gdy Potemkin, majc wyruszy na

Oczaków, silnie pocz nalaga, iby nie opóniono ne-

gocyacyi z Polakami, bo ich pomoc przyda si moe,
Imperatorowa daa Bezborodce rozkaz przygotowania

kontrprojektu w odpowiedzi na propozycye królewskie.

Dokument ten, dugo waony i oddawna zapowiadany,

nie pierwej a z pocztkiem czerwca doszed rk Stac-

kelberga. Oto tre jego

:

Gabinet petersburski proponuje Rzpltej traktat od-

porny na lat om, wraz ze wzajemnem porczeniem po-

siadoci obu pastw w Europie, zastrzegajc pomoc

^) Jiusk. Starina. Koresp. Kat. 8/1 9 marca. — Zapiski Chrapi

kawo. 14/25 kwietnia.
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obustronn w razie napadu od jakiegobd nieprzyja-

ciela : ze strony Rosyi dziesiciu tysicy piechoty i dwóch

tysicy jazdy z odpowiedn artylery; ze strony polskiej

trzech brygad kawaleryi narodowej, razem dwunastu

tysicy ludzi. Wojska te maj zostawa pod dow^ódz-

twem jeneraów strony rekwirujcej
;
gdyby za ta po-

moc nie w^ystarczaa, maj oba pastwa ku wzajemnej

obronie uy wszystkich si swoich, o ile na to ich wa-
sne bezpieczestwo zezwoli. Potwierdzone s wszystkie

umowy midzy Polsk a Rosy zawarte, poczwszy od-

andruszowskiej z roku 168Ó, a mianowicie traktaty z r.

17Ó8 i 1775 wraz z aktami dodatkowemi (to jest gwa-

rancy) i te w caej swojej sile maj by utrzymane

nadal. Nareszcie osobny artyku, o którym, o ile wiemy,:

w projekcie polskim nie byo wzmianki, zastrzega, e'

skutkiem szczliwego obu pastw porozumienia, tam

gdzieby jedno z nich nie miao za granic swego repre-

zentanta, minister albo konsul drugiego zaatwia bdzie
jego sprawy i udziela opieki jego poddanym. — Przy-

sana w tym samym czasie obszerna dla Stackelberga-

instrukcya w^yjania bliej zasady, które gabinetem pe-

tersburskim w uoeniu tego projektu kieroway. »By-

oby zbyt uciliwe dla Rosyi (mówi w tern pimie
Imperatorowa), gdyby ona paci miaa tak znaczne

subsydya jak te, których Polska zdaje si pragn
(300.000 dukatów). Mniemam, e jestem do wspania-"

omyln, kiedy bior na siebie cakowite utrzymanie'

w^ojsk posikowych, których Rzplta zobowizuje si do-

stawi na wojn. Wojska te ograniczam do liczby dwu-

nastu tysicy ludzi, bo ta ilo, jak z jednej strony

zaspokoi naród drczony sw^oj nieczynnoci, tak z dru-

giej nie obudzi niepokoju w .ssiadach, których nie mo-

na dosy oszczdza w tej chwili. A e mam podostat-

kiem piechoty, suszna wic, ibym daa posików

w jedzie, ile e ta bro wicej odpowiada narodowi
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polskiemu i e przez to pomoc jego bdzie skuteczniej-

sz. Wszelako, aby da dowód jeszcze wikszy mojej

yczliwoci dla narodu polskiego, przeznaczam dla niego
sum 300.000 dukatów holenderskich, które mu pacone,
bd w ratach rocznych przez lat sze, liczc pierwsz
rat w sze miesicy od skoczenia obecnej wojny.

Po otrzymaniu odemnie tak znacznej pomocy nie bdzie
ju trudno Rzpltej podnie reszty swej armii bez no-

wych podatków^ w ten jednak sposób, aby onierz)^
a nie oficerów sztabowych lub innych do niej przyda-

wano. Pozwoliam, aby korpus posikowy polski moim
kosztem by uzbrojony, bez adnego od Rzpltej wyna-
grodzenia, jak równie pozwalam, aby inne jej wojska
mogy zaopatrzy si w bro potrzebn z moich fabryk

po cenach umiarkowanych, o ile wymagania moich armij

tego dopuszcz... Art. 10 i art. 2 dodatkowy projektu

polskiego (mówi dalej instrukcya) jest bez wtpienia
najdraliwszy i najdelikatniejszy, tak na chwil obecn,
jak dla przeprowadzenia sameje negocyacyi. Pierwszy

odnosi si do formy rzdu ustanowionej w r. 1775. Król
zanadto zna ducha i charakter swego narodu, aby nie

mia zrozumie, e do byoby dotkn tego punktu,

aby ze strony przeciwników wywoa natychmiast mnó-
stwo kwestyj, których najmniejsz niedogodnoci by-

oby zmarnowanie czasu, tak e sam projekt przymierza,

mona si obaw^ia, poszedby z dymem i Rzplta wpa-
daby napowrót w odmt zawichrzenia, którego smutny
w ostatnich czasach przedstawiaa obraz. Zwracam wic
najpilniejsz twoj uwag na ten punkt arcywany i spo-

dziewam si tego po twojej czynnoci, e potrafisz usu-n z Sejmu wszystkie propozycye, któreby mogy za-

chwia lub zmieni esencyonalnie form rzdu przezemnie

zarczon, naruszy interesa pastw ssiednich lub pod-

nieci istniejcych stronnictw niechci. . .« Imperatorowa
przechodzi nastpnie do wynagrodze terytoryalnych.
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danych przez Stanisawa Augusta przy zawarciu po-

koju. Jaka w tej mierze bya jej opinia, wiemy zkd-
ind; oddawna zwierzy si Bezborodko lirabiemu Co-

bentzel, e Król polski domaga si za swoj 'pomoc

Modawii, ale Rosya bynajmniej na to nie przystaje ^).

Obaczmy, co mówi rosyjska instrukcya: »Król polski,

jego ministrowie i wiele osób w Rzpltej podejrzywaj
Dwór pruski o zamiar zaokrglenia si kosztem Polski.

Ta obawa moe nie by bezzasadn. Czy wic roztrop-

no wsama nie nakazuje ograniczy si do zachowania

tego, co si posiada i nie okazywa chci nowych na-

bytków, aby podobneje chci w drugich nie wywoa?
Czyby si nie dao, inaczej postpujc. Królowi pru-

skiemu okazyi do zagarnicia ju teraz pewnej czci
Polski na rachunek i jakby w wynagrodzeniu przyszych
na Turkach zdobyczy, dzi oczywicie w^tpliwych, bo
zalenych od wojny? Wszak mój projekt dosy ju bez

tego dowodzi, jak bardzo dbam nietylko o cao i za-

chowanie Rzpltej, ale i o wzrost jej pomylnoci i o istotne

dla niej korzyci, o ile w danych okolicznociach jest to

podobne «. Rzecz wic prosta, e Król polski na tylu

dowodach yczliwoci Imperatorowej poprzesta powi-

nien i zbytecznemi zastrzeeniami nie utrudnia dziea.

Dalej okrela instrukcya, kiedy i w jaki sposób zawia-

domi naley ministrów zagranicznych o gotujcem si
przymierzu i co przedoy potrzeba pod decyzy skon-

federowanych Stanów. Na ostatku wspomina o komen-
dzie korpusu, o yczeniu Króla, aby sam obj dowódz-

two, niema ju wzmianki; natomiast mówi Imperatorowa

:

') Depesza Cobentzla do ksicia Kaunitza, i marca 1788. — Bya
to niezmienna polityka Katarzyny. Jeszcze przy zawarciu przymierza z Austry

(178 1) przewidywano, e bdzie mona wcign Polsk do wojny z Porta.

Atoli gdy sza rzecz o podzia spodziewanych na Turcyi upów, Impera-

torowa dodaa: ^la Pologne restera dans le meme etat qu'elle est d pre-

sent, eu egard a ses frontieres^ Arneth 1. c. 10 wrzenia 1782.
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»dajc w moim kontrprojekcie trzech brygad kawale-

ry! narodowej, pragn, aby komenda rozdzielona bya
midzy trzech dowódzców, których w mojem imieniu

Królowi polskiemu przedstawisz. S to : w. hetman Bra-

nicki, wojewoda ruski Potocki i w. podskarbi litewski

ks. Stanisaw Poniatowski. Zasugi ich, przychylno dla

zawizujcego si systemu i moje zaufanie skoniy mnie

na ich stron. Kademu z nich trzeba zostawi zacigni-

cie i sformowanie swej brygady. A gdy z pomoc Bo
to wszystko bdzie zaatwione, uoysz si z Królem
i Rad Nieustajc, aby brygada piesza (hetm. Branic-

kiego) posana bya do armii feldmarszaka ksicia Po-

temkina Tauryckiego, dwie za drugie przydzielone do-

komendy feldmarszaka hr. Rumiancowa Zadunajskiego«.

Taka jest osnowa kontrprojektu i da gabinetu

petersburgskiego. Wojsko polskie, posane na lini bo-

jow, przejdzie pod komend marszaków rosyjskich.

Pozbawiony wszelkiego znaczenia politycznego, rozdro-

biony na trzy oddziay, korpus ten peni bdzie sub
Szwajcarów zacinych, za co Rzplta otrzymywa bdzie

po wojnie przez lat sze po 50 tysicy dukatów. Zre-

szt udziau w zdobyczach adnego; gwarancya i podle-

go wzgldem Rosyi utrzymane najzupeniej, owszem,

powikszone jeszcze tem osobliwszem zastrzeeniem, e
za granic oba pastwa spólnych mie mog reprezen-,

tantów ! Potrzeba dodawa, e przymierze takie nie po-

ytkiem ale szkod byo dla Polski? Nie potrzebowaa

Imperatorowa by hojn w warunkach, które rzdowi
Rzpltej ofiarowaa, bo wiedziaa dobrze, i i bez jego

przychylenia si moe mie ochotników polskich w sze-

regach swoich. Wszak sami wpraszali si i przymierze

z rzdem odradzali ! — »Niema wtpliwoci, mówi nun-

cyusz Saluzzo, e projekt sojuszu wyszed od tutejszego

panujcego. Deniem jego byo zastpi gwarancya

aliansem i pomnoy liczb wojska stosownie do potrzeby.
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Jedno i drugie odpowiadao najzupeniej dobru kraju^

bo gdyby raz Polacy zwikszyli swoje siy, musianoby

ich co najmniej szanowa. Ale okolicznoci wszystko

zmieniy, i to, co byo poczte dla dobra tutejszego

kraju, obrócio si na korzy Rosyi. Dzi, o ile wiem^

Imperatorowa nastaje na zawarcie przymierza, a Król

poLski albo ju wycofa si nie moe, albo jeszcze prze-

widuje wicej dogodnoci ni niebezpieczestw z tako-

wego ukadu ^)«. — Król, my dodamy, wycofa si nie

móg bez obrazy Imperatorowej, a cho w swym zapale

znacznie ochód, spodziewa si jednak, e to przymie-

rze uatwi pomnoenie wojska, które byo w myli wszyst-

kich, i e on sam, z pomoc Stackelberga, wymoe jesz-

cze pewne ustpstwa na Imperatorowej. Jako i wymóg
niektóre. Na uwagi jego nad kontrprojektem rosyjskim,

posane do Petersburga w pocztkach lipca, Katarzyna

odpowiedziaa w poowie wrzenia, przystajc nareszcie

na zamieszczenie w traktacie warunku wynagrodze te-

rytoryalnych dla Polski, bez bliszego ich atoli oznacze-

nia, oraz na wypat bezzwoczn stu tysicy dukatów

na pomnoenie armii, reszt, t. j. dwiecie tysicy dukatów,

odkadajc na czas pokoju-). Ale ju te ustpstwa przy-

szy w chwili, gdy gwatowne wystpienie Dworu pru-

skiego zmienio cakiem stan rzeczy. Musimy z kolei

opowiedzie ten ostatni epizod rzeczonej negocyacyi,

która, cho do koca niedoprowadzona, tak wane a zu-

penie nieprzewidywane wywoaa nastpstwa.

Opozycya Prus przeciw przymierzu.

Przytoczon powyej instrukcy Stackelberg mia
sobie zlecone, skoro sejmiki si odbd i wydane zostan

') Depesza do kard. Sekretarza vStanu, i padz. 1788.

') Depesza Króla do Debolego z dnia 2 lipca i 24 wrzenia 1788.
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na sejm uniwersay, uwiadomi ministrów austryackiego

i pruskiego w Warszawie o zamierzonem z Polsk przy-

mierzu. Co do Austryi nie byo trudnoci; w zasadzie

oddawna na zgodzia si, nie znajc nawet jego wa
runków. Hr. Cobentzel, gdy mu go do póno w odpi-

sie udzielono, mniema, e to jest rzecz najniewinniejsza

w wiecie ; ksi Kaunitz innego by zdania. Wprawdzie,
na danie gabinetu petersburgskiego, da on rozkaz

panu de Cache popiera przedstawienia Stackelberga,

wszelako ostronie i wtedy tylko, gdy bdzie do tego

przyzwany; poleci przytem zwróci uwag posa rosyj-

skiego, e dwór pruski skorzysta moe z tej negocya-

cyi, aby wywoa zawichrzenia w Polsce, co mu da upra-

gnion sposobno do wysania armii swej do Polski

i dokonania na niej nowych grabiey. Tesame obawy
kaza póniej hr. Cobentzel przeoy z naciskiem w Pe-

tersburgu, a bliskie wypadki przekonay, e kanclerz

austryacki dobrze zna swego ssiada *).

Reprezentantem Prus w Warszawie by, jak wia-

domo, Buchholtz. Ciki, leniwy do wizyt i do intere-

sów, miernych zdolnoci, powierzchowny a wiele o sobie

trzymajcy, mao mia w Polsce stosunków i raporta

swoje zazwyczaj puste i niedokadne opiera na tem, co

mu Essen, rezydent saski, powiedzia ; ten za, najdawniej

ze wszystkich ministrów zagranicznych w Warszawie za-

mieszkay, tak jego jak innych swemi informacyami ob-

dziela, a byy zawsze Polsce i jej Królowi nie przy-

chylne"). Zreszt, Buchholtz mia baczno takie swemu

^) Depesze Kaunitza do de Cache z dnia 6 wrzenia do Cobentzla

z dnia 6 wrzenia do Cobentzla z dnia 20 i 26 wrzenia ; depesza Cobentzla

z dnia 10 padziernika.

^) Oto, co o tym ostatnim pisze Stanisaw August: ^Essen, mini-

ster saski, chorowity a bardziej wygodni i polityk, rzadko kiedy wycho-

dzi z domu, a jednak tyle ma konneksyj, wiadomoci i zajdawnionej tu

experyencyi, e wszyscy inni ministrowie cudzoziemscy, i sam Stackelberg,
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Panu posya doniesienia, o których wiedzia, e mu sie

podoba bd, i popularno Króla pruskiego i liczb

jego przyjació szumnie wysawia. Na prawd za, par-

tyi pruskiej zorganizowanej w Polsce nie byo i by nie

mogo, skoro ten i ów, co pragn zbliy si do Prus,

ani w Warszawie, ani w Berlinie nie znajdowa do tego

zachty. Rosya zazdrosna bya zaw^sze o swój wpyw
w Rzpltej ; który z Dworów chcia by z ni w przyja-

ni, musia na tern polu przyzna jej pierwszestwo. Raz
tylko Józef II. chcia i z ni o lepsze i pod przewo-

dem marszaka Lubomirskiego i Ksicia jeneraa ziem

podolskich utworzy dla siebie osobne stronnictwo; a byy
do tego liczne materyay w poddanych galicyjskich, któ-

rzy na sejmie znaczny stanowili poczet. Przysany do

Warszawy Thugut (1799) mia odziery równe Stackel-

bergowi stanowisko i umia je w istocie zachowa. Atoli

Cesarz w planach swoich niestay, prdko zaniecha tej

próby i Thuguta dla zgody z Moskw odwoa. Stackel-

berg utrzyma pole, a tak mocno dba o swoje góru-

jce w Warszawie znaczenie, e naw^et Nuncyuszowi na
publicznych u Dworu przyjciach, nie chcia ustpowa
kroku i nie byby ustpi, gdyby na szczcie Stanisaw

nie stan by mocno przy prawach Stolicy Apostolskiej.

Kiedy w Warszawie mówiono Ambasador^ to znaczyo-

reprezentanta Katarzyny, wszyscy inni byli drugorz-

dnymi ministrami. — Gabinet berliski, dopóki y Fry-

deryk II, nie próbowa w Warszawie stawia czoa pe-

tersburgskiemu, dobrowolnie nisze przyjmujc miejsce;

i nie zmieni tej polityki nawet wtedy, gdy Moskwa od-

stpiwszy Prus, zwizaa si z Austry przymierzem.

Stosunek Ambasadora z Buchholtzem jak by, tak i po-

zosta najprzyjaniejszy. Bd z przekonania, bd e mu

czsto chodz do niego, prawie, e tak rzek, po rozum, a przynajmniej

na zwiady, cho czasem le na niego, jak Stackelberg, wygaduj". (Depe-

sza do Deholego, 12 sierpnia 1789).
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takim wypadao si okazywa^ Stackelberg w poufnych

swych rozmowach z Buchholtzem wyznawa si stronni-

kiem pruskim, twierdzi, e przyja z Cesarzem sprzy-

krzy si Imperatorowej ; e rychlej, ni mniemaj, wróci

ona do wypróbowanego od lat w4elu sprzymierzeca.

Skwapliwie te wyznania spisywa minister pruski, jesz-

cze skwapliwiej czytywa je Fryderyk Wilhelm i na-

wzajem kaza upewnia Stackelberga o swej yczliwoci
i niezmienn objawia mu wzgldno. A tak, pomimo
e gabinety rozeszy si w swych drogach, w Warsza-
wie wszystko pozostao po dawnemu, na pozór przynaj-

mniej ; Buchholtz nigdy oficyalnie nie wystpowa przeciw

Stackelbergowi. Dopiero sprawa aliansu polsko-rosyj-

skiego zmienia ten stan rzeczy; zamiast cichego pota-

kiwania, otwarty i stanowczy ze strony pruskiej wywo-
aa antagonizm. Ju ta zmiana sama przez si dotkliw
TDya dla polityki rosyjskiej w Warszawie: uszczuplaa

powag Ambasadora, omielaa niechtnych i moga bya
nader korzystn sta si dla Rzpltej, gdyby rzd polski

chcia by trzyma si w porodku midzy dwoma wal-

czcemi z sob wpywami, nie wic si z adnym na

lepo. »Nie bdcie ani Prusakami ani Moskalami, ma-

Tvia ksi de Ligne, bdcie Polakami«, Na nieszcz-

cie, tej miary jedynie godnej niepodlegego narodu nie

umielimy zachowa : ulywszy sobie jarzma z jednej

strony, poddalimy karki nasze dobrowolnie pod drugie,

o wiele gorsze od pierwszego, bo zdradliwsze. Ale nie

uprzedzajmy wypadków.
Dnia 27 sierpnia Buchholtz zawiadomi swój Dwór,

e Stackelberg, zaprosiwszy go na konfederacy, oznaj-

mi mu, e Monarchini jego, z uw^agi na trudnoci obe-

cnej wojny z Porta i dla ubezpieczenia caoci Polski,

postanowia zawrze na przyszym sejmie z Królem
i Rzplt polsk traktat odporny, który w adnym wy-
padku interesów pruskich naruszy nie moe. Wiadomo
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ta spada w Berlinie jak bomba^ i w gabinecie, który

mao dotd sprawami wewntrznemi Rzpltej si zajmo-

wa, obudzia nadzwyczajn na nie uwag i gorczkow
czynno. Hertzberg, przesyajc Królowi do Poczdamu
depesz Buchholtza, pisze (2 wrzenia): ^Niepodobna

wtpi, e to przymierze wymierzone jest jedynie prze-

ciw WKMoci i ma na celu przeszkodzi powikszeniu
Prus; interes zatem WKMoci wymaga robi wszystko,

co mona, aby to przymierze odwróci. Mniemam, e
najlepiej bdzie, jeeli WKMo ze swojej take strony

zaproponujesz Rzpltej odnowienie dawnych sojuszów,

a hrabiemu Stackelberg kaesz odpowiedzie, e cho
nie widzisz adnego powodu do takiego traktatu, ale

powodowany podobn troskliwoci o dobro Polski,

chcesz WKMo odnowi z ni swoje zwizki. Taka de-

klaracya moe powstrzyma projekt przymierza; lecz po-

trzeba przytem postara si o nasze stronnictwo i nie

dozwoli sejmu skonfederowanego, co nie jest niepodo-

bnem z uwagi na niech znacznej czci narodu pol-

skiego do Rosyi. Zdaje mi si, e WKMo bdziesz
zmuszony Rosyi stawa si ostro. Pierwsze to myli,

które mi si nasuny po odebraniu tej uderzajcej wia-

domoci*. Król przyj propozycye ministra i nazajutrz

wyprawiono kuryera do Warszawy z obszern instrukcy
dla Buchholtza (3 wrzenia). Depesza ta, podpisana przez

Fryderyka Wilhelma a uoona przez obu ministrów, na

to szczególniej nastaje, e Król nie widzi adnej potrzeby

takowego aliansu, »bo gdy Imperatorowa nie moe go
zawiera przeciw swemu sprzymierzecowi. Cesarzowi

rzymskiemu, ani przeciw Turcyi, która dotrzymuje wi-
cie wszystkich warunków traktatu karowickiego wzgl-
dem Polski, Król wic przypuci musi, e to w niego

godzi zamierzony sojusz. e postpowanie Prus, wicej
ni przyjacielskie dla Rosyi, nie dao do niego przy-

czyny; lecz jeli pomimo to nowe sojusze wydaj si
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dla Polski potrzebne, to i Król pruski swój ofiaruje. Bo
rzecz prosta, e gdy przeciw Prusom chc zawiera tra-

ktaty, musz i one szuka takowych «. Po takiej odpo-

wiedzi, przeznaczonej dla Stackelberga, nastpuj pole-

cenia dla pruskiego ministra, a mianowicie danie raportu

o stanie kraju i wskazania rodków, jakichby uy nale-

ao do utworzenia monej pruskiej partyi. Poniewa
wiem (pisze dalej Król), e wikszo narodu polskiego

zapalia si do projektu pomnoenia wojska, nie trzeba

zatem temu projektowi wprost si sprzeciwia, ale inte-

res mój wymaga, aby pocichu i nieznacznie nie dopu-

ci takowego powikszenia, bo zavysze ta armia mo-

gaby dla m_nie by niebezpieczn, zwaszcza, gdyby Król

polski z w. hetmanem zgodzili si na jedno. Równie
wanem jest pytanie, czy przyszy sejm ma by wolny,

czy skonfederowany? Jest w moim interesie, aby on by
wolnym, i aby w razie potrzeby, mona go zerwa; na-

ley wic przeszkadza konfederacyi«. Zapytuje w kocu,
ile Buchholtz potrzebowa bdzie pienidzy dla puszcze-

nia w ruch caej machiny, obecnie i na pocztku sejmu?

Od roku blisko, jak widzielimy, Król wraz z Hertz-

bergem piecili si myl, e z pomoc sztucznie skom-

binowanych planów bd mogli z wojny tureckiej w ten

sposób korzysta, aby najbardziej ku zachodowi wysu-

nite polskie prowincye Prusom si dostay. W tych

planach zastaje ich projekt polsko-rosyjskiego przymie-

rza i wszystkie ich nadzieje od jednego razu wywraca.

Zrozumie atw^o rozdranienie i stanowczo, które prze-

bijaj z depesz powyszych ; i chciwo pruska i mio
wasna autorska tak silnie w Hertzbergu rozwinita, byy
tym projektem najboleniej obraone. Ale pojmowano
te w Berlinie, e aby w Warszawie stan do boju z par-

ty królewsk i ze Stackelbergiem, i odpowiedne rozpo-

cz dziaanie, na to osobisto Buchholtza nie wystar-

czaa. Zdecydowano posa mu do pomocy hr. Goltza,
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który, rodem z Prus zachodnich, umia po polsku i mi-
dzy szlacht wielkopolsk liczy krewnych i znajomych;

jemu te polecono uda si najprzód do Leszna dla po-

rozumienia si z ksiciem Sukowskim, który swe usugi
ofiarowa i dla zbadania wielkopolskiej szlachty. Ale

jeszcze silniejszy obmylany by sukurs. Zamierzano wa-
nie odwoa z Petersburga barona Kellera a na jego

miejsce wysa tame margr. Lucchesiniego, nader gad-
kiego i szczwanego Wocha, który z dowcipu i nauki

wielce Fryderykowi II. si spodoba i przez niego by
uywany. Czekano tylko na przyjazd do Berlina Nessel-

rodego, który przez gabinet petersburgski by zapowie-

dziany w miejsce Rumiancowa; nim za to nastpi, Lucche-

sini mia si zatrzyma w Warszawie i swoj obrotnoci
i wymow dopomódz Buchholtzowi. W tym czasie spa-

da na Rosy, prócz tureckiej, wojna szwedzka; a cho
j Katarzyna umiaa do czasu powstrzyma, gdy wojsko

finlandzkie bez Króla weszo z ni w ukady, a z dru-

giej strony Dania uderzya na Szwedów; niemniej jednak

sprawio to w pierwszej chwili niemao zatrudnienia. Im
wiksze byy kopoty Rosyi, tem bardziej rosa w Ber-

linie odwaga, z mocnem postanowieniem nieprzyzwole-

nia na zamiary pónocnego ssiada. atwo swojemi pla-

nami upajajcy si Hertzberg, w naiwnej zarozumiaoci
widzia si ju panem sytuacyi i mniema, e grzmicemi
depeszami Rosy i Austry wystraszy. » Zdaje mi si
(pisze on), e aby zbrzydzi Polakom alians rosyjski,

do byoby wystawi im, e przez to najoczywiciej

wystawi si na wojn z Turkami, którzy spustosz im

wielk cz kraju, jak obecnie pustosz Wgry; e Pol-

ski nie zasoni wtedy Rosya i Austrya, które, same

nie mogc si obroni, bd najpewniej zmuszone prosi

nas o protekcy. Jeeli Imperatorowa uprze si przy

swoim projekcie, to zmusi Króla do zwizania si z Tur-

cy i Szwecy. Co wtedy stanie si z Rosy, Austry
Kb. w. Kalinka. Sejm czteroletni. TI. 8



11^ Ks. T. — Sprawy przedsejmowe, 1787— 1788.

i Polsk? Nie zasoni ich pewno Francya od naszych

200 tysicy ludzi. Ona sama do u siebie zaprztnita,

a my przeciw niej wystawimy 70 tysicy ludzi. Nasza

gra jest tak mocna i tak dobrze pomylana, e te dwa
dumne Dwory bd musiay uledz naszej woli; ja te
pewno nie opuszcz tej okazyi, by monarchi nasz po-

stawi na stanowisku, które jej Opatrzno przeznacza.

Moesz przyczyni si do tego swoim zachodem i wraz

z przyszoci pastwa i swoj zbudowa. Proponuj dzi-

siaj Królowi, aby na pocztek posa ci dwa tysice du-

katów i upowani ci do prowadzenia wystawnego do-

mu ')«. — Mniej butna ale nie mniej stanowcza jest depesza

królewska z teje daty. »Bd co bd (pisze Fryderyk

Wilhelm), alians ten musz wywróci albo zawrze osobne

przymierze z t czci narodu, która si przy mnie skon-

federuje. Zaprosisz hr. Ogiskiego, aby bezzwocznie

przyjecha do Warszawy i obaczysz, czy wypada go zro-

bi naczelnikiem naszego obozu. Ksie Radziwi, wo-

jewoda wileski, ofiarowa mi swoj gotowo przez dwo-

rzanina swego, Petersona. Spodziewam si, e potrafisz

zniewoli na nasz stron hrabiego Przebendowskiego

(marszaka Rady Nieustajcej), Biskupa kujawskiego (Ry-

biskiego), niemniej jak Krasickich, krewnych Biskupa

warmiskiego, ks. Sukowskiego, jeneraa, (wojewod
czyckiego) Gadomskiego, p. Bniskiego i innych, któ-

rych znasz. Byoby rzecz bardzo wan, gdyby potrafi

wcign Potockich, którzy z Rosy i i z Króla polskiego

nie s kontenci. Jeeli wojewoda (ruski) Potocki przy-

chyla si na stron dworsk dlatego, e jego majtki
s pod rk Rosyan, powiniene mu wytómaczy, e
gdyby Rzlpta wesza w przymierze z Rosy, najwyra-
niej przeciw Turkom, fortuna jego ulegaby cikiemu

*) Hertzberg do Buchholtza, 16 wrzenia 1788. Zbiór depesz p. t.

Die polnisch-russische Alliam; Archiwum tajne berliskie.
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Z ich strony niebezpieczestwu, od którego Rosya nie

potrafiaby ochroni, bo sdzc z obecnego postpu wojny,

Turcy ani chybi wpadliby do Polski. e za projekt przy-

mierza polsko-rosyjskiego musi by powszechnie w War-
szawie wiadomy, nie zaniedbasz ostrzega jawnie i sta-

nowczo Polaków, z którymi mówi bdziesz, e powinniby

si dobrze zastanowi, zanim przystan na traktat tak

grony, przeciw Turkom a prawdopodobnie i przeciw

Prusom wymierzony; e w kadym razie przymierze ze

mn o wiele lepiej ubezpieczy ich od najazdu tureckiego;

a co do caoci Polski moesz kademu Polakowi da
siowne zapewnienie, e Prusy prdzej, ni którebd pa-
stwo, jej ustrzeg, powodowane w tem wasnym intere-

sem i troskliwoci o dobro i niepodlego Polski. Po-

starasz si w ogólnoci zniszczy to mniemanie, które

rozpowszechniono, jakobym ja zamyla o nowych na-

bytkach z tej strony.

§. 19."

Imperatorowa wstrzymuje ukady.

Tak wic — alians polsko-rosyjski jakimbd ko-

sztem zniweczy, lub gdyby si to nie dao, naród ro-

zerwa i z drug jego poow zawrze osobne przymierze ;

w tym celu gromadzi z pospiechem osobne pruskie

stronnictwo, a adnych obietnic, adnego zarczenia i uspo-

kojenia (byle sownych) Polakom nie szczdzi, skrycie

za powikszeniu wojska i konfedaracyi koniecznie prze-

szkodzi, — oto rozkazy, jakie Buchholtz na swe donie-

sienie odbiera przez kuryerów, których w tej naglcej

okolicznoci, jednego po drugim z Berlina wysyano. —
Odpowied pruska dotkliwie uderzya Stackelberga —
a mianowicie owiadczenie, e jeeli Imperatorowa nie

cofnie swego projektu, to Król bdzie proponowa take
swój alians Rzpltej. Ambasador oznajmi Buchholtzowi,
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e wiadomo ta nie sprawi przyjemnoci jego monar-

chini ; e ona miaa w tej sprawie najszczersze intencye

;

e pomys przymierza nie od niej wyszed, ale od Króla

polskiego ; e owszem bronia si od niego od szeciu

lat, lecz gdy w ostatnich czasach, zwaszcza od wojny

tureckiej, naród polski pocz sarka na Rosy i rwa
si do dziaania na wasn rk, naleao si obawia,

aby nie przyszo do ciszego zawichrzenia w Rzpltej

a nawet do wojny domowej, gdyby wczenie nie posta-

rano si naród ten zjednoczy, zwiza go z Rosy
i ukaza cel, któryby mu da zajcie. Buchholtz przy-

zna, e projekt ten nie wydawaby si jego Panu tak

niebezpiecznym, gdyby Rosya pozostawaa w aliansie

z Prusami; ale e w obecnym stanie musi go uwaa
jako uzupenienie przymierza Dworów cesarskich, tem-

samem jako zamach skierowany przeciw niemu samemu.

Doda i to, e takie sprawy, jak zawieranie traktatów,

powinny by na sejmie wolnym rozstrzygane, w moc
konstytucyi polskiej ; lecz z tym ostatnim zarzutem prdko
si zaatwi Stackelberg, mówic, e mocarstwa gwaran-

tujce mog zezwoli na to, co im si podoba; wszake
i traktat z r. 1775 by na sejmie skonfederowanym za-

warty, a zapewne Król pruski nie zaprzeczy jego wa-
noci.

W depeszy, któr Stackelberg wyprawi kuryerem

do Petersburga (10 wrzenia) i w rozmowie, jak mia
tego samego dnia ze Stanisawem Augustem, nie ukry-

wa cikiego frasunku z tak ostrego postawienia si
Berlina. »W chwili, gdy pomimo znacznych trudnoci

(pisze on do swego ministeryum) udao mi si, poczy-
wszy me starania z Królem polskim, przeprowadzi na

sejmikach wikszo posów nam yczliwych i ubezpie-

czy podany skutek negocyacyj, spotykamy naraz wielk
zapor w stanowczej opozycyi- Króla pruskiego. Przypusz-

czaem ja, e projekt ten trafi mu do smaku i e bdzie
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g-0 po cichu utrudnia. Przeszkody ze strony Polaków
dayby si zwyciy, §"^yt)y tak jawnej nie znajdowali

podpory, ale sprawa ta, jak dzisiaj stana, przechodzi

ju zakres mojego dziaania i musi by przedmiotem

wyszej negocyacyi ')«. Oczywicie, e od tej wyszej
negocyacyi oczekiwa teraz skutku, a otrzyma go na

miejscu ju si nie spodziewa. — I Stanisawa Augu-
sta mocno poruszya ta nowina, lecz przyuczony ama
si z przeciwnociami i za kad zmian, sw prac za-

wizywa na nowo, prdko si pokrzepi. »Bylebycie

(rzek on do Stackelberga) nie bronili nam aukcyi woj-

ska, to ja nie mam jeszcze rzeczy za zdesperowane «.

»Wcale nie broni (odpowiedzia pose), owszem radz
wykona. Ju powiedziaem nie jednemu, e choby
Polska traktatu teraz formalnego z nami nie zrobia, to

jednak powikszenie jej wojska nam samym si przyda;

bo jeli tak maa garstka przez to cae lato tak wielce

bya nam usun, to tembardziej zwikszone wojsko

polskie w innych potrzebach bdzie nam jeszcze pomo-
cniejsze«. Nazajutrz (ii wrzenia) Król zwoa do siebie

Prymasa marsz. Mniszcha, ks. Stanisawa i Chreptowicza.

Stackelberg, który by obecny tej naradzie, ochonwszy
z pierwszego wraenia, radzi najmocniej trwa w roz-

pocztem dziele, pomimo pruskiej przekory; bo choby,
jak mówi, Imperatorowa cofna si przed ni, to zawsze

Król i ci co z nim stoj, dadz jej dowód swojej dobrej

') Raport Buchholtza, I2 wrzenia. Depesza Stackelberga do Oster-

mana i Bezborodki, lO wrzenia. — W rozmowie, któr temi czasy mia
Stackelberg z de Cache, powiedzia mu, e przewiduje trudnoci, jakich

alians dozna teraz na sejmie, radzi on swojej Pani, aby go zaniechaa.

(Depesza de Cache do Kaunitza, 20 wrzenia). By moe, e tak do re-

zydenta austryackiego mówi, trafiajc w myl ks. Kaunitza
;
jednak za

aliansem jeszcze obstawa. Katarzyna przyobiecaa mu order w. Andrzeja,

jeli do skutku doprowadzi negocyacy; al mu te byo tego wpywu,
który w Polsce o wiele byby urós po zawarciu przymierza.
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woli, »a tymczasem aukcya wojska aukcy bdzie«. I Król

tego samego by zdania i now zaraz nastrcza kombi-

nacy. Trwa trzeba, mówi, nawet wtedy, »gdyby i Król

pruski, gdyby naostatek i Cesarz swoje traktaty propo

nowali«. Bo poniewa to maj by traktaty odporne

przeto jeden drugiego nie wyklucza, a »przymierze z Mo
skw suyoby na postrach i wdzido dla tamtych

gdyby ze szkod Polski swoje umowy zryw^a chcieli*

Ta myl niezupenie dogadzaa widzeniu Stackelberga

poniewa atoli to wszystko zaleao od odpowiedzi Ka
tarzyny, przeto, nie wdajc si na teraz w dalsze roz

trznienia, postanowiono czeka na powrót kuryera w Pe-

tersburgu ').

Inaczej, ni w Warszawie, przedstawiaa si ta rzecz

w Petersburgu. Katarzyna potrzebowaa przedewszyst-

kiem spokojnoci w Polsce i adne poytki zamierzonego

aliansu nie mogyby zrównoway tych niedogodnoci

i szkód, jakieby dla Rosyi (my dodamy — bardziej jesz-

cze dla Polski) wynikn musiay z rozerwania narodu,

z zawizanej drugiej konfederacyi pod oson Króla pru-

skiego, do czego ten ostatnidy najwidoczniej, i z wtar-

gnicia wojsk pruskich w kraje Rzpltej. Prawda, e od
tego ostatniego wypadku bronia umowa wieo z Austry
zawarta; ale pominwszy, e Katarzyna nie rada bya
dopuci Austryi do uspokojenia Polski, zawsze, i w tym
razie potrzebna byaby jaka znaczna ze strony Rosyi
sia zbrojna. Tej za nie byo w pogotowiu, gdy dwie

ju wojny, jedna od pónocy, druga od poudnia, wszyst-

kie zasoby Rosyi do dna wyczerpyway. W takiem po-

oeniu wyzywa do boju trzecie mocarstwo, i to tak

silne jak Prusy, byoby najwysz nieroztropnoci. Jak-

kolwiek wic postpkiem Króla pruskiego gboko obu-

rzona, Imperatorowa postanowia uledz na teraz okoli-

') Depesza Króla do Debolego, 13 wrzenia.
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cznociom i to postanowienie swoje powzia pierwej

jeszcze, zanim przyszy naglce w tyme ducliu depesze

ks. Kaunitza^). Dnia 28 wrzenia kuryer z Petersburga

przywióz Stackelbergowi nowe instrukcye, w moc któ-

rych tene owiadczy Królowi, e Imperatorowa, oszcz-

dzajc króla pruskiego, nie chce na teraz nagli na za-

warcie traktatu z Polsk, nie zrzekajc si go nadal

zupenie i to jeszcze w cigu sejmu tegorocznego, jeliby

po temu zdarzy si czas dogodny. — »In consequentt

(pisze Król do Debolego) nasza robota tutejsza jest taka,

e chcemy zrobi konfederacy, której wypisane objekta

w akcie maj by tylko aukcya wojska i poprawki we-

7vntrznej a w porozumieniu z ambasadorem zachowujemy
sobie zawsze i traktat, jeli si pora pokae. Lubo jest

mi wielce przykro widzie to dzieo odoone do niepe-

wnego czasu, jednak przyzna musz, e poniekd i do-

brze si stao, i Imperatorowa kazaa ambasadorowi
uledz teraz, poniewa po wahaniach si referendarza Ma-
achowskiego (przyszego marszaka sejmowego), po upo-

rach jeszcze wyraniejszych ks. stolnika Czartoryskiego,

którego adne argumenta przeprze nie mogy; a co

gorsza, po odgosie tak licznym posów nadjedajcych,
e ledwie mogem sobie obiecywa pit cz pewnie

zezwalajcych na traktat, po tych mówi przeszkodach,

rzecz byaby do zrobienia tak trudn, e j nazwa mona
prawie niepodobn*. Jako przyczyny takiego usposobie-

nia w narodzie kadzie Król : »pogróki pruskie, po-

wszechn prawie niech do wojowania z Turkami, wstrt
do Cesarza a do obrzydzenia dochodzcy, a przytem

pami rónych krzywd i od Dworu rosyjskiego i od
wojsk jego w rónych czasach nam czynionych, które

wpyw pruski jak najpilniej odwiea teraz we wszyst-

kich umysach. Ta jednak ostatnia racya (dodaje Stanisaw

') Depesza Cobentzla do ks. Kaunitza, 10 padziernika.
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August) najmniej skutkowaa, ile e co tylko jest ludzi

troch wiatlejszych, wszyscy przyznaj, e idc za ro-

zumem a nie za gustem, z adn potency nam nie wy-

pada czy si bardziej, jak z Moskw, tak dalece, e
i sam ks. stolnik Czartoryski to przyznaje. Wic teraz

profitowa nam trzeba z generalnej chci caego narodu

do aukcyi wojska, któr luboby Berlin w duchu rad

zepsu, ale sam Buchholtz widzi, e tego nie moe prze-

prze i e straciby wiele adherentów, gdyby temu ja-

wnie si przeciwi. Jego te robota na tem tylko od dni

kilku zawisa, aby si nasz sejm nie obróci w konfede-

racy, dobrze znajc jak wiele atwoci si znajdzie do

zepsucia sejmu wolnego i aukcyi wojska. A zatem nasze

staranie cakiem jest na to obrócone, aby ten sejm od-

prawia si pod konfederacy i w tem mi ambasador

szczerze i dzielnie pomaga, jako i do aukcyi wojska, bo

ma do tego rozkaz *)«.

§. 20.

Zmieniony program Króla.

Myl aliansu, odoona na póniej, nie miaa si
ju zici. Czy naley tego aowa? Widzielimy, e
sam Król niebardzo aowa. Chocia misternie przeze
obmylany, sojusz ten byby w kocu zacign Rzplt
w wiksz jeszcze od Moskwy zaleno. Kiedy sabszy

chce si posugiwa mocniejszym, wbrew swojej woli,

jemu suy musi. Jeeli Fryderyk II, jeeli cesarz Jó-

zef, zwizani z Katarzyn przymierzem, mimo caej swej

potgi, musieli nieraz wicej dla niej wiadczy, nieli

sami chcieli, nieli na to ich w^asny interes zezwala,

jake bezsilna i poniona Rzplta moga si spodziewa^

e swoj^ interesa, swoje godno i resztki swej nieza-

wisoci w tym sojuszu ubezpieczy? Do byo i a nadto

') Depesza króla, i padziernika 1788.
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zego, e Rosya pozyskaa tak wiele wpywu na sprawy

wewntrzne Polski
;
potrzeba byo jeszcze zaprzga

Rzplt dobrowolnie do moskiewskiej zagranicznej poli-

tyki? Widzielimy, jakie Katarzyna postanowia da-
nia. Pastwo tak sabe, e ci nawet, co go potrzebuj,

mog podobne ka mu wymagania, nie ma widocznie

niezbdnych warunków, aby bez naraenia swojej przy-

szoci, do rozlegych, europejskich miesza si kombi-

nacyj.

Jest mdro polityczna w tem przysowiu : wedug
stawu grobla; tej mdroci yczyby naleao narodowi

w kadem pooeniu i w kadym czasie. Zamiary kró-

lewskie za szerok stawiay grobl na nasz staw ju
uszczuplony i wewntrz zamulony bardzo. Pomimo wszyst-

kiego, co na ich usprawiedliwienie powiedzie mona,
myl przymierza z Rosy wydaje nam si u Stanisawa

Augusta raczej gr politycznej fantazyi, raczej podem
patryotycznej niecierpliwoci, ni rezultatem zimnej ra-

chuby, spokojnego, trzewego ocenienia vSytuacyi ze-

wntrznej a przedewszystkiem wewntrznej. Jest i dru-

gie przysowie : próno si 7ia polu wadzisz^ pokd doma

nie uladzisz. Naprzód prac domow obrobi, zapaci
wiekowe próniactwo i zaniedbanie na wszystkich pun-

ktach; przez prac przyj do zdrowia, do adu, do

trzewoci; a dopiero nastpnie odzyskiwa powoli utra-

cone zagranic poszanowanie i wpyw. »Aukcya woj-

ska i poprawki wewntrzne, oto caa nasza
na ter a z robota«, pisze Stanisaw August w chwili,

gdy projekt aliansu ju przepad; my dodamy, robota

najpilniejsza i zupenie na czas duszy wystarczajca,

gdyby do tych poprawek wewntrznych, które Król mia
na myli, przyoy chciano i popraw moraln narodu,

popraw ycia i indywiduów, tak dobrze w prywatnej

jak w publicznej sferze. Bo wypadki dziejowe i odmiany

polityczne niczem innem nie s, jak tylko wyrazem tego,
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CO si dzieje i co si odmienia w duszy narodu i indy-

widuów, które go skadaj; bo, jak trafnie powiedziano,

wielcy ludzie i wielkie chwile, to tylko kwiat i owoc
na koronie tego drzewa, co bierze soki z ziemi, w któ-

rej ronie. Im lepsza ziemia, tern zdrowsze soki, tern

kwiat i owoc szlachetniejszym i peniejszym by musi.

Cókolwiekbd, byo za co dzikowa Bogu, e
Wv4ród trudnoci, w jakich mocarstwa zaborcze byy uwi-

kane, zostawiono nam w domu nieco folgi ; e poród
wojny ssiedzkiej, naród móg dwiga si ostronie,

w neutralnoci niezbrojnej jeszcze, ale ju zbrojcej si;

e co przecie istotnego dla wzmocnienia Rzpltej mona
byo przedsiwzi w tym czasie, z wyranem przyzwo-

leniem Rosyi a nawet spóldziaaniem jej ambasadora,

z cichem przyzwoleniem Austryi. To chwilowe ugaska-
nie ssiadów byo zasug Stanisawa Augusta. A dla-

czego z niej nie korzystano, za czyj spraw, przez jaki

zbieg okolicznoci, przez jak znowu polityczn fantazy

czy patryotyczn niecierpliwo, ten program jego do-

zna tak stanowczej odmiany i w swej podstawie i w swo-

ich rozmiarach, to wanie dalsze opowiadanie ma na

celu wykaza.



ROZDZIA IV.

STRONiNICTWA, SEJMIKI.

CZYNNOCI PRZEDSEJMOWE.

0788).

^. 21.

Opozycya domowa. Hetman Braniekl.

Historycy polscy, opowiadajcy epok, która nas

zajmuje, ualaj si na brak wiadomoci o wypadkach,

jakie zdarzyy si u nas midzy jednym a drugim sej-

mem. Próne to ale: nie byo wypadków, nic si za-

zwyczaj nie dziao. Po sejmie burzliwym, który party

e

porónione jeszcze bardziej midzy sob róni, nastawaa
gucha cisza; kady jecha w swoje stron, i owa kilku-

tygodniowa wrzaw^a i naprenie umysów gasy bardzo

prdko w domowych zajciach, albo raczej w najpowszech-

niejszem tamtego spoeczestwa zajciu, w zabawach.

Kraj i stolica wracay do sw^ej obojtnoci, której aden
publiczny nie przerywa wypadek; na dowód tego mo-
gyby posuy raporta zagranicznych ministrów-, do
rzadkie w czasach midzysejmowych, a tak puste naj-

czciej, e i czyta ich nie opaci si. »Najszczliwszy
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by to czas w Polsce midzy rokiem 1780 a 1792^ mówi
autor, który modoci swoj siga jeszcze tej epoki,

to jest od wyjcia wojsk rosyjskich po konfederacyi bar-

skiej a do ich wkroczenia wraz z konfederacy targo-

wick. Mona powiedzie, e to byo prawdziwe uiszcze-

nie owego zotego wieku, które odmalowano przysowiem:
»za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa«. Pieniano

si, sejmikow^anO; bawiono, hulano, jedzono, wyprawiano

uczty, wesela, imieniny, kuligi... O polityce a nawet lite-

raturze, po domach moniejszej szlachty, nie rozmawiano

;

jeszcze spucizna po panow^aniu dwóch Augustów wy-

czerpan nie bya, to jest jaka niepojta obojtno czy

zalepienie na losy kraju. Jedna tylko gazeta .uskiny

g"dzieniegdzie uwijaa si ; tem rzadszy dom, gdzieby ga-

zety zagraniczne trzymano ^). Bogatsi odbierali wprawdzie

tak zwane gazetki pisane ; te ukadane przez prywatnych

i nie ulegajc cenzurze, mogyby da jaki ywszy obraz

spraw publicznych, gdyby byo jakie ycie w kraju;

ale tak dobrze chudy zapas ich wiadomoci, jak wybór
ich i sposób opowiadania suy musz za wiadectwie,

jak bardzo duch publiczny upiony by w narodzie. —
Od sejmu 178Ó zasza w tej mierze pewna zmiana; mod-
sza generacya zacza pojawia si na scenie politycznej,

przybywao z nowych szkó a zwaszcza z korpusu ka-

detów modziey z szerszem wyksztaceniem i z pewn
znajomoci dziejów ojczystych, kiedy w starszem poko-

leniu, jak wiadczy w'spomniony autor, nawet pomidzy
senatorami, nierzadko zdarzali si tacy, co nie mieli po-

jcia o geografii, choby najbliszych pastw ssiednich.

Cho czyta nie lubiono i na ksiki wychodzce, wedle

sów Naruszewicza, »rzadko kto cign do do gro-

sza*, to jednak kilka ksiek, jak Listy paryotycz7ie

i Uwagi nad yciem Jana Zamoyskiego, obudzio pewne

') K. Komian. Pamitniki. Pozna, 1858. T. I., iii— II9.
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zajcie i acz nielicznych znalazo czytelników. Przytem

wypadki, jak zjazd kaniowski i wojna turecka, przyda-

way wtku do rozmowy, budziy wnioski, pragnienia,,

kombinacye. Wprawdzie nie w tym stopniu, jak to lu-

bi przedstawia historycy tej epoki, którzy usposobie-

nie publicznOv4ci od otwarcia Sejmu bior za jedno ze

stanem umysów w czasie przedsejmowym, nie mniej

przecie do powszechnie obudzia si zacna ch w na-

rodzie, aby skorzysta dla Polski z zatrudnienia dwóch
najpotniejszych jej ssiadów. O wielkich reformach po-

litycznych, a zwaszcza o wywróceniu rzdu nie mylano;
byo kilka niespokojnych gów, które do tego zmierzay,

ale ogó obywatelstwa co innego mia na sercu. Powi-
kszenie wojska, którego naród wyrzek si dobrowolnie

przed dwunastoma laty, ze wstrtu do nowych podatków,

oto co byo przedmiotem powszechnego dania; przez

wojsko i przez sejm konfederacki dwign z niemocy

Rzplt i przyprowadzi j do stanu, któryby zmusi ob-

cych do pewnego dla niej uszanowania. Ale jak to zro-

bi, gdzie znale rodki, jakiego planu trzyma si we-

wntrz, jakiego systemu politycznego zewntrz kraju?

o tem wszystkiem ogromna wikszo szlachty, przy

ogólnym braku administracyjnych i politycznych wiado-

moci, nie miaa adnego pojcia. Jej decyzya zaleaa
od celniejszych ludzi w kadem województwie, a bardziej,

od tych kilku najcelniejszych osobistoci w kraju caym,
których majtek, stanowisko i sposób wzicia si, jeli,

nie daway podstawy do zeszykowania waciwych stron-

nictw politycznych, to ujmoway serca i pocigay interesa.

Znacznych ludzi byo wielu i z kolei narysuj si
oni na tle wypadków, ale od r. 1786 trzy byy poza obo-

zem królewskim najwybitniejsze osobistoci, a raczej cen-

tra polityczne : hetman Branicki, Stanisaw Szczsny Po-

tocki i ksi jenera ziem podolskich. Mówilimy o nich
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gdzieindziej, tu wic zastanowi si trzeba nad tern, co

w tym czasie czynili.

Przywróci wadz hetmask do praw, jakich uy-
Avaa przed rokiem 1764, to byo nici przewodni w y-
ciu Branickiego, odkd Król od Wacawa Rzewuskiego
kupi dla niego w. buaw

;
przywróci j nie dlatego,

by ni suy Rzpltej, lecz aby w kraju burmistrzowa,

wedle swej woli ustanawia wybory, trz sejmikami,

for.^owa trybunay, królowi i sejmowi dac uczu swoje

moc. Nie inna te bya myl owego projektu konfedera-

-cyi wojewódzkiej, o którym wyej nadmienilimy, a który

Katarzyna odrzucia. Powstrzymany od Imperatorowej,

przez Rad Nieustajc pozbawiony komendy nad woj-

skiem, paraliowany w kraju przez Stackelberga, chcia

Branicki zrazu ciga ochotników polskich do obozu

rosyjskiego, lecz gdy i to si nie powiodo, uczepi si
gównego sztabu Potemkina i tam czeka wypadków.
O tamtejszym jego pobycie mamy kilka wiadectw, mao
dla zaszczytnych. Dla fantazyi i aby przecie mie co
•do roboty, przyj komend nad pukiem kozackim i z nim
wywabia Turków na pojedyncze utarczki. »Co do rady

i powaania mao on tam znaczy (pisze Król do Debo-
lego) i owszem podaje si w pomiewisko przez czste

upijanie si, a po pijanu harcowanie przed fortec. Wpad
raz do tureckiego rowku ogrodnego i mówi wróciwszy,

le by w nieprzyjacielskich okopach. Z tem wszystkiem,

e stó trzyma dobry, u którego codziennie prawie jada

Potemkin z ca generalicy, i e Potemkin ma dla niego

sabo lubo bez estymacyi, zawsze stamtd mona si
nam obawia szkodliwoci«. W czerwcu (1788) przyci-

gnal Branicki Szczsnego do Elizabetgrodu, gdzie te
i Stempkowskiego, wojewod kijowskiego, zaprosi, chcc
wybada, czyby si nie dao na Ukrainie zacz co prze

ciw Turkom, nie czekajc sejmu ani aliansu. Przytoczy-

my tu do ciekaw relacy, jak Stempkowski zdawa
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Królowi z tych rozmów i zachowania si Branickieg-o,

którego by wiadkiem. »Zaczepi wojewod Repnin

przy Potemkinie, komu Polacy lepiej sprzyjaj : czy Tur-

kom czy Moskwie? Odpowiedzia M^ojewoda: Turcy

nam nic zego nie czyni, kraj nasz respektuj, lubo wi-

dz, e wy z niego i chlebem i orem ich sigacie.

A wy wzilicie nam kraj, pomoglicie drugim bra, lu-

dzi u nas wybieralicie gwatem, a teraz werbujecie, o-
nierz wasz yje za darmo u nas, w4elu waszych krzywdy

i urazy nam czyni: wc nie staracie si o to, abymy
was kochali. Na co Repnin! kiedy Wojewoda kijow-

ski tak gada, to pewno i Król polski tak myli. Na to

Stempkowski: gdybym ja WPana zapyta o zdanie

w jakiej materyi, odpowied WPana nie byaby dlatego

adnym dowodem, e Imperatorowa tak myli. A lubo

wy nam wiele przykroci wyrzdzilicie, jednake my
Króla kochamy, a Król chce z wami trzyma i nam to

usilnie radzi, to i my tak czynimy. Potemkin: A wic
wy tylko po ukazu nas kochacie? Stempkowskil
nie po ukazu, ale dlatego, e kochamy naszego Króla,

a on dobrze zna, co jest najlepiej dla kraju; ale depen-

duje to od WaPastwa nas dobrymi postpkami zobo-

wiza, a zapewne bdziemy woleli bardziej z wami
trzyma ni z kimkolwiek. Potemkin nietylko sienie

urazi, ale gono zawoa: eto charosz Polak! — Jednego
razu hetman Branicki powiedzia te sowa: aden na-

ród prawdziwie wolnym zwa si nie moe, tylko ten,

który króla nie ma. Oburzy si Potemkin: co u cie-

bie w gowie; jakby Polska mog-a by bez króla? Co-

ty na to mówisz panie Wojewodo ? Odpowiedzia Stemp-
kowski: nam z królem dobrze; rozumiem za, e pan

Hetman musia nie o Polsce myle, gdy to mówi. Bra-
nicki rzek: Wojewoda kijowski jest rojalist, wic co

on mówi, nie jest dowodem. Stempkowski: e roja-

listy cech nosz, tem si szczyc, bo Króla kocham
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i szacuj; ale co do obowizków wdzicznoci, WPan
nierównie wicej ask odebrae od tego Króla. Bra-
ni c k i jednak wróci do swego : król kady, choby pod
najsodszym pozorem, zawsze do despotyzmu dy. Tu
go te zgromi P o t e m k i n mówic : gdyby ty by wart,

eby ciebie królem zrobiono, nie byoby gorszego de-

spoty od ciebie; ja ciebie dobrze znam. Dopiero Bra-

nicki zamilk, a Wojewoda ruski (Szczsny Potocki)

obecny, zosta w zadumieniu. — Innego dnia, gdy puk
kozacki piciotysiczny odbiera nowe chorgwie, a Po-

temkin na nie przysiga jako komendant generalny

lekkokonnych, przy tej ceremonii, która si z wielk
uroczystoci odprawiaa, Branicki gdzie si podzia.

Spyta si Potemkin : gdzie jest? ukazano mu go biega-

jcego konno midzy Kozakami; Potemkin ruszy ramio-

nami, mówic: Prawo eto dla nieho komanda. — W rze-

czy samej, cae obejcie si Branickiego \w obozie rosyj-

skim i junackie jego z Turkami harcowania, jak ujm
byy dla imienia polskiego, tak tem wiksz obraz
godnoci hetmaskiej : »za to co Branicki tam wyrabia,

rzek modszy jego kolega Rzewuski, naleaoby go
stawi przed sd sejmow^y ^)«. — Wszystko to jednak nie

przeszkadzao, e w kraju, zwaszcza u drobnej szlachty,

Branicki by popularny i sw popularnoci rzdowi

') Byo to i na sejmie póniej podniesione kilkakrotnie. Skórkow-

ski, pose sandomirski, na sesyi 24 padz. 1788 gani „pochy zapa wa-

lecznoci, porywajcy si na obron cudzego kraju, tego, któremu pilnowa

losu Ojczyzny najprzyzwoiciej" i dodajc, e „dostojno rangi hetmaskiej

sponiewieran jest sub woluntaryusza, ponione wojsko jemu podlege".

Górski na sesyi 27 padz. domaga si prawa, któreby zakazywao

hetmanom znajdowa si w wojskach obcych w czasie wojny zagranicznej.

Wspomnia i Prymas „o owym hetmanie pod Oczakowem bawicym".

Usiowali broni go Ign. Potocki i ksi jenera ziem podolskich

na sesyi 30 padz; ; niemniej jednak Branicki ostrzeony o zem wraeniu,

jakie na Stanach robi pobyt jego u Potemkina, nadjecha do Warszawy,

nie doczekawszy si wzicia Oczakowa.
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niebezpieczny. Potulny wporód Moskali dworaka kiedy

w polskiem znajdowa si otoczeniu, niezmiernie swoim
wpywem u Potemkina imponowa; wtedy wracaa mu
gsta i paska mina, a jego dowcip peen rzutkoci

i trafnoci, jego wraenia dosadne, arty i dykteryjki

zabawne, jego zamaszysto, junakerya, jaka serdeczno
pozorna, w gruncie przewrotna i lekcewaca, wszystko

to, a do rubasznoci i czstego upijania si, odpowia-

dao ówczesnemu usposobieniu, jednao mu serca, po-

cigao tyci, którzy albo przenikn nie mogli jego

lichoty moralnej, albo te nie zraali si ni w^ale. Do-
dajmy energi i niepospolit przedsibiorczo, majtek
znaczny, którym niepomiernie szafowa, urok, jaki bu-

aw hetmask jeszcze otacza, dodajmy czered podob-

nych jemu wichrzycieli, w których Rzplta obfitowaa
i którzy si jego klamki trzymali, a zrozumiemy, dla-

czego Król tak mocno si jego obawia. Jak pierwej

bezustannie podnosi go i bogaci, tak póniej caem
staraniem Stanisawa Augusta byo uczyni go nieszko-

dliwym. Przypuszcza Król, i nie bez susznoci, e gdy
nie udao si Branickiemu przeprowadzi w Petersburgu

swych planów konfederackich, bdzie on teraz pocichu

przeszkadza, aby i alians z Rosy wedle myli królew-

skiej nie doszed do koca. Nie yczy wic sobie obe-

cnoci jego w Warszawie, dobrze pamita, e on to

by gównie sprawc cikich zawichrze na ostatnim

sejmie. Ale nie byo w kraju powagi do silnej, aby
okiezna t anarchiczn natur, która tylko przed ob-

cym ukorzy si umiaa. Obawy królewskie najmocniej

podziela Deboli i czsto o nich Ostermanowi napomy-
ka. »Z Branickim trudna sprawa«, mawia minister ro-

syjski, dajc do zrozumienia, e nie jest w monoci
przeama wpywu Potemkina. Szukano pomocy u Co-

bentzla; »na to my ju nie poradzimy, odpowiada am-

basador austryacki, ale to rzecz Dworu rosyjskiego

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. Q
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nakaza Branickiemu milczenie«. W kocu tyle doka-

za.no, e Imperatorowa polecia Potemkinowi zatrzyma
przy sobie hetmana na pocztek sejmu. Acz w obozie

rosyjskim Branicki nie spuszcza z oka tego^ co si
w kraju dzieje, i nie traci nadziei, e wczeniej czy

póniej konfederacya zawie si po województwach

i e on stanie na jej czele. Spotkamy si jeszcze nieraz

z tak zwan party hetmask, czy w Warszawie na

sejmie, czy na prowincyi.

§. 22.

Stanisaw Szczsny Potocki.

Osobistoci niemniej wan w kraju, a w sobie

samej daleko powaniejsz, by Szczsny Potocki. B-
dc wojewod ruskim, kupi on w r. 1784 od Stemp-

kowskiego regimentarstwo ukraiskie, nie dlatego, jak

mawia, aby wieci urzdem, lecz aby suy i aby

dzieciom swym zostawi przykad, jak spdziwszy ycie
dla dobra kraju, na staro zasuonego uywa spo-

czynku. Wojna turecka dowioda, e obowizki swego
urzdu peni z przejciem si. Dywizya jego, wzmoc-

niona brygad Chomiskiego i pukiem Bielaka, liczya

z gór 4000 kawaleryi, oprócz zaogi kamienieckiej, i za-

saniaa granice Rzpltej od swawolnych kup tureckich.

Wojskiem swem i stra graniczn pilnie si zajmowa,

o wsz3^stkiem co zaszo, starannie Departamentowi woj-

skowemu donosi, a gdy Rzplta nie zawsze na czas

moga dostarczy funduszów, z wasnej szkatuy po-

trzeby onierza opatrywa i nie da, aby mu Skarb

publiczny wydatki te nagradza. Jako senator i komen-

dant nadgraniczny w cigej by z Królem korespon-

dencyi. Stanisaw August wysia si na uprzejmo
i serdeczno dla niego, na nieustanne dowody swojej
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yczliwoci i uznania^ chwali jego gorliwo^ jego pa-

tryotyczn ofiarno^ zaprasza do najbliszego porozu-

mienia i jednoczynnoci; Potocki nawzajem w kadym
niemal licie zapewnia o swojej wiernoci i gotowoci
do usug Majestatowi królewskiemu ; w gruncie jednak

ufnoci midzy nimi nie byo. Przedewszystkiem zawi
rodowa Poniatowskich i Potockich leaa na dnie tego

podejrzenia. Dalej, Potocki nierównie wicej oglda
si na Imperatorow, na Potemkina, nawet na Stackel-

berga, ni na rzd wasny, i o tem Król dobrze wie-

dzia. Nakoniec w pojciach i deniach tych dwóch
ludzi leaa zasadnicza rónica. Potocki zarzuca Kró-

lowi, e dy do powikszenia wadzy, a widzia w tem

tylko wasny egoizm ; wedle niego, pastwo nietylko

nie potrzebowao silniejszej wadzy królewskiej, ale na-

wet mogoby si obej bez Króla. »Ustawy nasze (pi-

sze on w tych czasach do hetm. Rzewuskiego) trzebaby

tak stosowa, aby si Rzplta, po dugiem yciu królew-

skiem, sama rzdzi potrafia bez bojani sukcesyi ani

bezkrólewia. Nie widz ja, aby to rzecz byo bardzo

trudn. Trzeba rzd taki stanowi, w którym, gdybymy
stracili teraniejszego Króla, móg by prezydujcy, lecz

bez korony i na krótki czas, i aby z kadego wojewódz-

twa kolejno przypada, nie majc innej wadzy tylko

pierwsze miejsce. Wtenczas nie baliby si da siy Sta-

nom Rzpltej ; wadza i wolno nie wojowayby z sob
ustawicznie *)«. »Przysiglem ojczynie (zapewnia on pa-

tetycznie Branickiego, a przysig t nieraz jeszcze po-

wtórzy), e nie bd poddanym adnego ssiada, a cho
w ubóstwie, pójd z gronem swych dziatek, w nowym
wiecie szuka nowej Ojczyzny ^)«. Naprawd za, nie-

') List z Tulczyna, i l sierp. 1788. Tesame pojcia znajduj si

wyraone w wielu póniejszych li>tacli do Seweryna Potockiego, do Hule-

wicza i innych; listy te mamy pod rk.
^) List z Tulczyna, 2 sierpnia 1788.
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tylko ssiada^ ale i wasnego rzdu nie chcia on by
poddanym i dlatego to wymyli ów osobliwszy ro-

dzaj rzdu, z kolejn z kadego województwa prezy-

dency. Z takim rzdem móg on by pewny, eby
nikomu w kraju nie ulega, bo któby wtedy potrafi

przymusi do posuszestwa monego pana, który wi-
cej ni poow najwikszego w Rzpltej województwa

posiada: on, choby nie by prezydentem, nad wszyst-

kimiby górowa, a w kraju i dla kraju robiby to, coby

mu wasna doradzia ochota. By to rozwielmoniony

pych, majtkiem i bezsilnoci rzdu indywidualizm

szlachecki, który adnego hamulca dla siebie i nikogo

wyszego nad sob nie przypuszcza; uosobione liberum

vetOj nie widzia on po za sob Rzpltej, a jak wszelki

przymus za nieznon bra tyrani, tak i wszelk decy-

zy o losach kraju, skoro bez jego udziau i przyzwo-

lenia, za obraz swych praw, temsamem za adn i za

wystpn uwaa. Daby by wiele, moe nawet wszystko

co posiada, aby kraj dwign i ratowa, ale pod wa-

runkiem, aby on by zbawc, aby w kraju tak si dziao,

jak on chce. Przytem zdolnoci umysowych bardzo

miernych : zwyky rozsdek, który do spraw domowych
wystarcza, i sprawy publiczne, zwaszcza lokalne, roz-

tropnie ocenia, ale który prdko si miesza i przyga-

sa, ilekro mio wasna i pycha rodowa byy w nim
zadranite. e czowiek tak nadty wanoci siebie

samego, musia by niezmiernie draliwy na przygany,

a choby tylko na samo pominicie jego osobistoci, to

rzecz jasna; ale to wanie jego usposobienie, w po-
czeniu z tak niejasnemi, jak widzielimy, zasadami poli-

tycznemi, byo dostateczne, aby go zaprowadzi tam,

gdzie w kocu zaszed. Moskwa doskonale zrozumiaa
t natur na pozór ofiarn, szlachetn i bezinteresown,

a waciwie pen pysznego egoizmu i siebie samej za-

wsze szukajc. » Wojewoda ruski, rzek Stackelberg,
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jest to czowiek, który kadzidem i okazywaniem poufa-

oci moe dalej i pewniej by zaprow^adzony, nieli

inny najwikszemi darami ^)«. Tej taktyki trzymano si
w^zgldem niego stale. Wiadomo, z jak nadzwyczajnem

wyszczególnieniem przyjmowaa go w Kijowie Impera-

torowa i jak on ztamtd wyjecha oczarowany jej przy-

miotami. Nie przestajc na rozmowach kijowskich, jego

jednego zaprosia z pomidzy Polaków, aby raz jeszcze,

dla jej widzenia, przyjecha do Kremeczuka. Tem wi-
cej przeto umiaa oceni usugi, jakie wojsko polskie

pod jego komend oddao jej w pocztkach kampanii

tureckiej : armia rosyjska, po za wycignitym przez

Potockiego kordonem granicznym, moga zbiera si
spokojnie i zakada magazyny z wszelkiem od Turków
bezpieczestwem. W uznaniu tych usug, Katarzyna przy-

saa mu (w styczniu 1788) szpad i epolety bogate, bry-

lantami sadzone, a spóczenie Rumiancow i Potemkin

pisali do niego listy z wyraeniem najywszej wdzicz-

noci Imperatorowej ^). W korespondencyi ówczesnej je-

neraów rosyjskich znajdujemy nie rzadkie dowody, jak

wielk wag przykadaa Rosya do utrzymania najprzy-

janiejszego z Potockim stosunku; tak Potemkin jak

Repnin nakazuj wszystkim podkomendnym okazywa
najwiksz cze dla Jeneraa artyleryi i unika w^szyst-

kiego, coby mu jakikolwiek sprawi mogo kopot^)-

Stopniowo, wzrastay cigle dla Potockiego te oznaki

^) Król do Debolego, 2 lipca 1788.

^) Raport Debolego, 15 lutego; Depesza Króla do Debolego z dnia

6 lutego 1788.

^) And, Engel. Opisanie die chraniaszczych sia w archiwie wile-

skawo General-Guhernatorstwa. Wilno 1 769, (korespondencya Potemkina,

Repnena i innych) I, Cz. I, str. 46, 76, 123, 128. Umiano te i w inny

sposób przywizywa Potockiego; tak np. Repnin, w raporcie do Potem-

kina donosi, e Potocki przez puk. Moszczaskiego godzi si na dostaw

50 tysicy czet%vierti po 24 zp.
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czci ze strony Moskwy; podczas konfederacyi targ"Owi-

ckiej obchodzono si z nim jakby z ksiciem niepodle-

gym, tak e biedny Szczsny odurzony kadzidami,

uwierzy w sw niezbdno i nieograniczony wpyw
u Katarzyny ; — a w kocu, gdy sta si ju niepo-

trzebny, grzecznie si go pozbyto.

Odrzucenie przez Katarzyn projektu konfederacyj

wojewódzkich Szczsny przypisywa wpywom Dworu
polskiego, i nie móg z tego powodu ugasi alu swego
do Króla. Dugo wraca on do tego projektu w listach^

których wielka liczba pozostaa z tego czasu. Jeeli

chcemy, pisywaa aliansu z Rosy i pomnoenia wojska,

dlaczego nie powierzy tego wojew^ództwom? Czy dla-

tego, e przy tem sekret nie daby si utrzyma? Ale

na có on potrzebny? Król pruski zawsze si o nim
downie, a tai przed czci narodu, jest to wystawia

j, e z niewiadomoci, moe sta si nieprzyjacielem

dobra publicznego. Trzeba wic dzieo zaczyna bez

konfederacyi sejmowej, która z dawniejszych lat niedo-

bre po sobie zostawia wspomnienia; trzeba zaczyna

jak najprdzej, a wtedy (mówi on do Króla) »WKMo
bdziesz mia wszystkich koo siebie dla obrony Ojczy-

zny*. Stanisaw August uspokaja go, ile móg, zar-

czajc, e tego samego pragnie co on, to jest aliansu

z Rosy i powikszenia wojska, e i jem.u te zwoki s
dokuczliwe, ale stosowa si musi do da gabinetu,

z którym wanie przymierze ma by zawarte, a gabi-

net ten nie chce, aby przedwczesnem rozgoszeniem lub

jakimkolwiek w^Rzpltej niepokojem, obudza chciw^o
i czujno prusk. Nie przekonywao to Szczsnego.

»Ju przeszed czas (pisze on 15 czerwca do bisk. Kos-

sakowskiego), w którym mona byo dobrze i skutecznie

czyni. Zapa naszego narodu jest jak proch, tgi, ale

krótki. Wojna ssiednia, potrzeba obrony granic zapa-

lia bya wszystkich, kady poow swego majtku byby
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odda. Ten zapa utumiono. Teraz jedni to tylko czuj,

e im konie rosyjskie ki wypasay, e za ywno
sodatów nie do zapacono, e furae wojewódzkie

pienidzy nie oddaj^ e Austryacy weszli w Podole

i promy porbali ; drudzy si miej z zapau szlachet-

nego Suchorzewskiego, e si ogaaca dla narodu, który

zaczwszy od rzdu a do pospólstwa, nieczuy jest i nie

widzi szczcia tylko w zocie«. W licie do Branickiego

(z dnia 2 sierpnia) przyznaje, e nie ogldaby si tak

bardzo na Króla i na to, co koo niego uradz ; »gdyby
nie konwersac) e Ks. Potemkina i nie listy Ambasadora,

jubym dotd zapewne zacz robot ! Pewny jestem,

e cnota obywatelska i przywizanie do Imperatorowej

i ch jej suenia, zniewoliby t wielk Monarchini,

aby przywizanego do siebie narodu losem opiekowa
si przedsiwzia, rzd republikaski wzmocniby po-

zwolia i powikszy wojsko, które na w^spólnych jej

i naszych nieprzyjació byoby gotowe. Nic nie czyni-

em i nic czyni nie bd, zaw\sze w nadziei, e gboka
mdro Imperatorowej przewidzi, co czyni trzeba b-
dzie, nie dopuci zgin naszemu narodowi, który z ufno-

ci jej wzywa ratunku i który swój los w jej prawie

rce oddaje«. Smutne to wyznanie; chocia poddanym
obcego nie mia by nigdy, Szczsny ju wówczas, na

pi lat przed Targowic, wicej czu si poddanym
Imperatorowej, ni Króla polskiego

!

W poowie r. 1788, Briihl, jenera artyleryi koron-

nej, postanowi usun si ze suby polskiej i sprzeda
swoje jeneralstwo Teodorowi Potockiemu, pukownikowi
artyleryi, starocie olsztyskiemu, ale gdy ten nie mia
go czem spaci. Szczsny pokusi si o ten stopie.

Tym razem nie tyle ch suenia krajowi, jak obawa
wzmocnienia rodziny Poniatowskich, skonia go do tego

kupna. »Widziaem (pisze on w zacytowanym licie do
Branickiego), e gdy mój kuzyn nie zapaci, czego uczy-
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ni nie móg, dostanie si (ta szara) Ks. Józefowi (Po-

niatowskiemu). Ja osobicie go lubi, bo jest epski
i peen ognia ciopiec ; ale zdawao mi si, eby zanadto

byo, aeby jedna familia miaa w rku tron, ducho-

wiestwo, skarb, policy i nakoniec arsena jaki jest

i fortec jak Pan Bóg da«. Przytem rozumia, e Kra-

ków i Czstociowa i inne miejsca ufortyfikowane, pod
rzd jeneraa artyleryi przypa powinny. »Te byy
przyczyny, które mnie skoniy do kupienia tego urz-
du*. Ukad potrzebowa potwierdzenia Króla, ale Kró-
lowi nie byo to dogodne. »Stawiem (pisze Stanisaw
August) przed oczy Ambasadorowi, jak dalece zaj
moe takie pomnoenie mocy militarnej w jednem rku.
Mimo to, iVmbasador najarliwiej rczy za wojewod
ruskiego ; mówi, e w okolicznoci, jaka teraz jest, trzeba

umie wielkomylnie poddawa wszystkie zastarzae fa-

milijne niechci lub suspicye. Jednem sowem widzie-

limy, ja i Prymas, e trzeba zrobi, a gdy zrobi, to

z dobr gracy. AVic przyzwoliem na wszystko i w spo-

sób najgrzeczniejszy, a Ambasador napisa do wojewody,

cenic przed nim moje atwo *)«. Pomyli si Król;

Stackelberg nie omieszka przed Potockim podnie
w tem swojej usugi. »Gdyby nie ambasador (pisze

Szczsny) znalazaby si zapewne przeszkoda, lecz jemu
remonstrowaem^ e to nie jest miejsce maej wagi i przy-

wizany do Rosyi posiada je powinien«. Tak w kadej
sprawie wystpoway na wierzch rywalizacye familijne,

gorzej ni rywalizacye bo tradycyjne choby do czasu

ukryte nienawici, assig7iatae domibns ininncitiac ; ucisza

je i w nich poredniczy musia obcy Ambasador rosyjski,

i oczywicie odnosi korzy ze swego porednictwa.

Starajc si o stopie jeneraa artyleryi. Szczsny
musia wedle prawa zrzec si krzesa w senacie i uczy-

') Król do Debolego 2 lipca.



Stanisaw Szczsny Potocki. I^y

ni to w licie do Króla z d. 19 czerwca. Spóczeni
i póniejsi tómaczyli ten krok jego chci objcia laski

marszakowskiej na przyszym sejmie. Nigdy tej myli
on nie mia; owszem, dugo si waha czy ma poso-

wa? Nie wiele dobrego spodziewa si po nadchodz-

cym sejmie. W licie do Piotra Potockiego, starosty

szczyrzeckiego (z d. 19 sierpnia) przewiduje do trafnie,

jakie trudnoci alians z Moskw i urzdzenie Rzpltej

napotka. »Aby kraj nasz podnie, trzeba poprawi rzd;

ubezpieczy wolno obrad i elekcyj, wadze egzekwu-

jce, cho podzielone, przecie czynne zrobi, aby i po-

rzdkowi i wolnoci si dogodzio, wojsko bardzo zna-

cznie powikszy i na nie determinujce postanowi po-

datki. A pytam si, czy to na tym wykona si sejmie,

czy mona po ludzku tego spodziewa si? Jednomyl-
nych zawsze ciko znale, tembardziej, gdy Rzplta

susznie obawia si wadzy królewskiej a Dw^ór zwik-
szenia wadzy Rzpltej. Dodajmy — czy ssiedzi sami

fakcyj naszych mnoy nie bd? Moskwa pozwoliaby

zapewne utwierdzi Rzplt, powikszy wojsko, ja to

widz do jasno ; ale daaby aliansu cisego z sob.

Prusak, który nigdy powstania naszego yczy nie moe,
nie mogc si inaczej powikszy tylko na ruinach na-

szych, sam tego broni bdzie, abymy ani do w^ojska

ani do aliancyi nie przyszli. Przewiadczony jestem, e
Rzplta inaczej utrzymana by nie moe, tylko przez

alians moskiewski ; ale jak znam naszych polityków,

w czasie teraniejszym, w którym ta potencya dwie

wojny ma do utrzymania, przy poduszczeniach pruskich;

kto si z ni bdzie czy?. ..« Wszystkiemu temu za-

radzioby si, mniema Potocki, gdyby województwom,

zaraz po rozpoczciu wojny tureckiej, dozwolonem byo
konfederowa si^ ale e to si nie stao — wic teraz

nie ma nic do roboty. »Gdyby moje zdanie (pisze on

do Króla dnia 3 sierpnia), które i WKMoci i ks. Potem-
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kinowi owiadczyem, byo przyjte, juby naród ufny

by w naszej robocie, juby entuzyazm dla Rosyi by
si wzmocni i juby cz wojska przybya. Jabym cay
majtek na usugi WKMoci i wzmocnienie Rzpltej wa-

y i w^elu znalazbym naladowców; dziesi tysicy

ludu stanoby pierwej, nieliby skarb publiczny byt

ruszony. Teraz, N. Panie, ja sam opuciem rce! Zdaje

mi si nawet, e ten projekt wzmocnienia kraju i aliansu

ledwo nie upad, moe nie bd mieli go da, aby

nie rozgniewa Króla pruskiego. Jeeli tak, jak si zdaje,

na cóbym mia by posem ?« — Trudnoci w istocie

byy niemae, usposobienie narodu coraz wyraniej przy-

chylao si na stron Turków i Szwedów ; naleao tym,

którzy pragnli aliansu z Moskw, poda sobie szczerze

rce, aby przeprowadzi na sejmie, co uwaali dla Rzpltej

za korzystne i niezbdne. Szczsny ba si naraa na

walk z opini i wola pozosta u siebie. »Jenera arty-

leryi dusznie radby nie by posem (pisze Król). Przy-

czyna jest ta, e ten pan jenera artyleryi jedynie w y-
ciu adoruje aurani popularem i tem kadzidem radby si
zawsze karmi. Otó dochodz go gosy, e ten duch

jego wcale rosyjski, z którym si tak mocno od roku

gosi i szczyci, ujmuje mu popularnoci w umyle tej

czci narodu, która przez niewiadomo i niedoskona
rozmylno, bardziej Szwedom i Turkom ni Moskwie

dobrze yczy. Czuje on, e go ambasador dlatego wa-
nie radby widzie posem, aby mu si sta jakoby po-

rcznikiem za tych wszystkich imienników i adheren-

tów, których w wielkiej liczbie probabtliter. mie bdzie

na tegorocznym sejmie. Radby tedy (Potocki), aby si

to wszystko obeszo bez niego, lubo w gruncie sam zna

i yczy, e nam trzeba aliansu z Moskw dla ubezpie-

czenia naszego od innych. Alici tak mocno na niego

natar kilkakrotnie Ambasador, wic go wasnemi jego

sowami, i rozumiem, e on onegdaj musia stan
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posem bracawskim. 1 jam o to do niego pisa kilka

razy, ale ja znam to dobrze, e lubo p. Potocki do mnie

komplementa unione pisze, ambasadorskie listy wiksz
u niego maj wag. Jeliby on posem nie stan, prze-

widywabym wielkie na sejmie zatrudnienie *)«. — Rze-

czywicie, mamy przed oczyma cztery listy, w których

Król najwyraniej mu objawia, e radby go widzie
w Warszawie i do tego posem'-^). »Powtarzam, e nie

tylko ycz, ale prosz WPana, aby by posem... Gdy
tedy WPan bdziesz posem w^ jednomylnoci ze mn,
wtedy wanie najbardziej bd dufa, e sejm pójdzie

pomylnie, bo w^tedy najmniej bd si obawia rozdwo-

jenia wewntrznego«. Ale pomimo to Szczsny nie prze-

staje utyskiwa, e »nie wie, co zamylaj w^ Warszawie,

cho prawie co poczta zapytuje o to Króla i Ambasa-
dora«. »Chciej JWPan (pisze on do Branickiego 2 sier-

pnia) wyrozumie ks. Potemkina, czyli trzeba, abym by
posem, czyli mog, nie wdawajc si w te czyny, zo-

sta przy mojej zwykej robocie ?« Dopiero wtedy praw-

dopodobnie, gdy go ztamtd zachcajca dosza odpo-

wied, stawi si jako kandydat w^ bracawskiem, gdzie

te jednomylnoci zosta obrany. Ale kwany, znie-

chcony, z zadranit gboko mioci wasn i no-

w^ego bojc si wci zadranienia, Potocki, pomimo
swych bogactw i znaczenia, nie wielk, jak zobaczymy
sta si nietylko Królowi lecz i Stackelbergowi pomoc.

§. 23.

Ks. Adam Czartoryski, jenera ziem podolskich.

Jeeli o Branickim powiedzie mona jednem so-
wem, e to by wichrzyciel w rodzaju Kmitów, Zborow-

^) Król do Debolego, 20 sierpnia 1788.

^) 14 czerwca, 6 lipca, 29 lipca i 9 sierpnia. Rocznik Towarzystwa

hist. Pary 1808, str. 280—285.
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skich albo Januszów i Bogusawów Radziwiów, i który

w wolnym kraju na adnem stanowisku nie umiaby si
zachowa spokojnie i z godnoci

; jeeli w Szczsnym
widzie trzeba nie^miaego pyszaka przeznaczonego na

to, aby sta si narzdziem w rku moniejszego, który

kadzc mu, bdzie nim posugiwa si zrcznie, to da-

leko trudniej zrozumie i oceni Ksicia-jeneraa ziem

podolskich. Gdyby wierzy naleao jego przyjacioom,

którzy o nim do wiele pivSali, liczyby si on do naj-

celniejszych osobivStoci polskich w wieku XVIII. Oto

jak go przedstawia jeden z tych, co go znali i za Rzpltej

i po jej upadku, w czasach pónej jego staroci. »Uczo-

ny, utalentowany, szlachetny, dobry, wspaniay, ludzki,

dowcipny, wesoy, artobliwy, ozdobiony wszystkiemi

wzniosemi przymiotami serca i duszy, czarowa niemi.

Nikt nad niego nie by stworzony do republikanckiego

rzdu. Pod sukni francuzk, przy zagranicznem wycho-

waniu, Polsk przedewszystko kocha, polskie obyczaje,

towarzystwo lubi, i WvSzdzie, z obejcia, z uprzejmoci,

z zachowanych koo siebie zwyczajów, polskim si oby-

watelem okazywa ^)«. Niezaprzeczenie, jest w tym obra-

zie wiele prawdy, kiedy si Ksicia ocenia bdzie
z jego ycia towarzyskiego, z jego listów i dzie pe-

nych smaku, zdrowego sdu i nauki, z jego wreszcie

troskliwoci o wychowanie modziey i szczodrobliwo-

ci dla ludzi talentu. Ale w yciu politycznem !... Ile

tim byo niewytómaczonych zagadek, ile sprzecznoci

z jego zasadami, tradycy i osobistym charakterem!

Zagadki tem trudniejsze do rozwizania, e przyjani

i wdziczni biografowie to wanie jego ycie polityczne

dyskretnem pomijali milczeniem — i dzisiaj historyk

musi w wielu razach pój za ich przykadem...

') K. Komian. Pamitniki, Pozna 1858, I,



Ksi jenera ziem podolskich. Ij^I

Essen powiada, e wkrótce po pierwszym rozbio-

rze, zawar Branicki z Ks. jeneraem z. p. osobliw^szego

rodzaju ukad, moc którego mieli mu dopomaga Czar-

toryscy do odzyskania dawnyci praw hetmaskich, on

za zobowizywa si pracowa dla upewnienia im na-

stpstwa tronu *). Wiadomo t, któr historyk nie-

miecki przyjmuje w dobrej wierze, nie wahamy si za-

liczy do rzdu zoliwych plotek, jakiemi rezydent saski

w Warszawie przepenia swoje raporta, mszczc si na

polskim narodzie za to, e po mierci Augusta III móg
zapragn lepszego monarchy. Niemniej przecie jest

faktem, e od zgonu ks. Michaa i od usunicia si
z widowni politycznej ks. Augusta Czartoryskiego^ Ks.

jenera ziem podolskich poczy si najcilejszym sto-

sunkiem z hetmanem Branickim, i e obu tych ludzi,

zreszt tak mao do siebie podobnych, zbyt czsto spo-

tyka si razem w tej smutnej epoce, która poprzedzia

Sejm czteroletni; e z Branickim jedzi on razem do

Petersburga; e popierajc na sejmikach jego kandyda-

tów, wydawa ogromne sumy, e z nim razem znalaz

si w procesie Dogrumowej ; e jeszcze w r. 178Ó po-

wtórzy na jego korzy sejmikow agitacy. Jaki by
powód tylu mizernych a tak rujnujcych zachodów? Nie

ambicya, bo jak w r. 1764 nie siga on po koron, tak

póniej adnego ministerstwa, adnej ambasady przyj
nie chcia; nie tradycya, bo przecie Czartoryscy pierwsi

pooyli kres zbytniej wadzy hetm. i sam ks. Adam

') Herrmann, Geschichte des russischen Saates. Gotha 1860. VI;

117. Nie mona dosy odaowa, e p. Herrmann zabra si do pisania

liistoryi rosyjskiej (i polskiej zarazem), nie nauczywszy si po rosyjsku ani

po polsku. W braku polskich i rosyjskich róde, mogyby mu przynaj-

mniej austryackie i pruskie archiwa posuy za dowód, e nie zawsze

mona wierzy temu, co sascy ajenci donosz, a najmniej ajenci z War-
szawy, Cókolwiekbd, poddane krytyce raporta Essena, przez Herrmanna

cytowane, dostarczy mog wanego materyau.
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marszakowa na onym sejmie (1764), który tego do-

kona; nie zblienie zasad ani charakterów, bo midzy
pijackiem warcholstwem Branickiego a trzewym umy-

sem i ksikow apaty Ks. jeneraa ziem podolskich

nie byo zgoa podobiestwa. Cókolwiekbd, dziki

temu nieszczliwemu zwizkowi, Ks. jenera zmarnowa
pierwszorzdne w Rzpltej stanowisko, szeroki po ojcu

i stryju odziedziczony wpyw, zdolnoci i nauk niepo-

wszedni, i kolosalnej, bo królewskich niemal dochodów
fortuny do poowy podobno uszczupli. Wszystko to

uyte, naduyte i zuyte byo przez lat dwanacie, bez

poytku dla kraju, czciej z jego szkod.

»Z Puaw najzacitsza przeciw mnie rozchodzi si
opozycya«, uskara si Król w swoich listach. Na dworze

puawskim, jak w caej Polsce, rzdziy kobiety, a rz-

dziy oczywicie nie wedle jakiej myli politycznej roz-

wanie obliczonej, a wedle chwilowego nastroju lepego
cho szlachetnego uczucia i rozgorczkowanej fantazyi.

Ksina opinie swoje a przynajmniej dziaania polityczne

zmieniaa pod wpywem rónego usposobienia swych

przyjació, jednak prawie zawsze nieprzyjazn bya Kró-

lowi. »W cigu ostatniego miesica (pisze o niej Król,

12 kwietnia 1788) dwa razy bya ona w Warszawie
i razu u mnie nie postaa, ani si do mnie nadgosia.

Ma teraz rezydowa to w^ Siedlcach, to w Puawach,
strzegc okazyj wszelkich sprzeciwiania si moim inten-

cyom tak w trybunale jak w sejmikach lubelskich.

W tych kilku dniach ostatniej bytnoci swojej w War-
szawie, nawet w Radzie Nieustajcej staraa si czyni

mi przeciwnoci*.

Odkd wydaa najstarsz córk swoje za ks. Ludwika
Wirtembergskiego (1784), byo wytrwa cho starannie

tajon jej chci osadzi zicia na tronie polskim, a e
to mogo vSta si jedynie z pomoc Dworu pruskiego,

w t wic stron zwróciy si jej najgortsze sympatye.
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Jeszcze do moda i pikna^ z niepospolitym darem
ujmowania ludzi i nadawania im odpowiednych ról,

skora do entuzyazmu, do egzaltacyi, kraj gorco ko-

chajca, w mioci i nienawici nieogldna i w rodkach
nieprzebierajca, staa si póniej w rku zrcznego
Wocha, Lucchesiniego, którym kierowa mniemaa, naj-

dzielniejsz spryn do dwignicia i podbudzania partyi

pruskiej, a temsamem do wywoania gorczkowego prze-

ciw Moskwie antagonizmu. — Tymczasem w^ epoce,

o której mówimy, z caym zapaem pracowaa nad uszy-

kowaniem zwartego szeregu przeciw Królowi. Ku po-

mocy Puawom byy Siedlce, wspaniaa rezydencya het-

manowej Ogiskiej (córki ks. Michaa Czartoryskiego),

pani bogatej, gocinnem i wystawnem przyjciem wa-

bicej na swój dwór wszystkich ludzi znakomitszych

w kraju; ku pomocy bya ks. marszakowa Lubomirska
(córka ks. Augusta) z caem swem licznem otoczeniem,

i jej pikne córki, jej ziciowie, jej przyjaciele. W tym*

tumnym a byszczcym obozie skupiali si ludzie naj-

rónorodniejszych poj i dnoci, rónemi wcale cho-

dzcy drogami, ale zblieni do siebie krwi lub powi-

nowactwem, albo zczeni chwilowo zgodn chci bu-

rzenia zamiarów królewskich. Wanie pod t por, dla

przygotowania sejmików, odby si zjazd duy w Pua-
wach. Z panów by hetman Rzewuski, pisarz koronny
Kazimierz Rzewuski, Ignacy Potocki i dwaj jego bracia:

Stanisaw expodstoli, i Jan brygadyer ; ze szlachty,

Duski podkomorzy, Witosawski obony, Komian s-
dzia i wielu innych obywateli lubelskich. Spodziewano
si Szczsnego Potockiego, na uczczenie którego Knia-

nin uoy sztuk Matka Spartanka, a Ksina i jej

dzieci mieli j odegra. Ale Szczsny nie przyjecha

i teatr odoono ^). Prócz zajcia, jakie dawao urzdza-

') Komian, Patnitniki I.
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nie wyborów poselskich, zwaszcza w Lubelskiem i na

Podolu^ ukadano plany sejmikowe i plany przyszych

na sejmie reform, z któremi niebawem si spotkamy. —
Najdziwniejsz w tem wszystkiem bya rola Ks. jene-

raa ziem podolskich. Dziedzic Sieniawszczyzny i hrab-

stwa jarosawskiego, by on jednym z najbogatszych

w Galicyi panów ; komendant gwardyi galicyjskiej z rang
feldmarszaka, liczy si do wysokich dostojników na

dworze Józefa II, u którego wielkie mia powaanie

;

a cho partyi austryackiej w Rzpltej waciwie nie byo,
uwaano Ksicia za naturalnego przewodnika tych wszyst-

kich, co obu rzdów byli poddanymi. Wszystko to po-

winno byo utrzymywa go zdaa od Dworu berliskiego,

tem bardziej, e sympatyj pruskich swojej ony wcale

nie dzieli, zicia swojego ceni mao i bynajmniej dla

niego korony polskiej nie pragn; — a jednak, pod

wpywem ony i Ignacego Potockiego, coraz bardziej

ku stronie pruskiej si nachyla i wszed póniej niemal

jawnie do tego obozu. — Przypomnijmy, e by bratem

ciotecznym Króla, wyksztaceniem i pojciami politycz-

nemi do niego zbliony, e z usposobienia spokojny,

w swych mowach politycznych umiarkowany i rozwany,

mia wstrt do intryg i agitacyj politycznych i czas

swój najchtniej na czytaniu albo na wystawnych po-

dróach przepdza; a pomimo to wszystko, do walki

politycznej wbrew swojej woli wcigniony, prowadzi j
od kilku lat z wielkim nakadem fortuny, i chocia wcale

nie kierownikiem, sta si przecie gównym filarem

opozycyi. To stanowisko Ksicia wzbudzao al u ludzi

zacnych i roztropnych. »Co do mnie pisae, utyskujc

nad niezgod i rozdziaem midzy Ks. jeneraem a Dwo-
rem (pisze Chreptowicz do Michaa Zaleskiego), spra-

wiedliwie trzeba nad tem bole. Syszaem, e Ks. je-

nera da 400 Kozaków pod komend Wojewody ru-

skiego dla strzeenia granic. Pikne dzieo. Znam ja
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serce ks. Generaa do takich czynów skonne, ale a-
uj, e to serce tak jest askotliwe, e maemi rze-

czami odraa si od jednoci, kiedy trzeba byoby
i wielkie sakryfikowa i zapomina w okolicznOvciach

teraniejszych. Trzeba przyjacielu, jak mona cisn si
w jedno, zgasi w sobie, co kto ma do kog'o, mniejsze

bdy mie za nic, wiksze za mae, a trzyma si Gowy
i gromady« *). Na nieszczcie oprócz drobnych dawniej-

szych powodów, Ks. jenera zraony by wieo konfu-

zy, jaka go spotkaa na sejmiku podolskim w r, 1786,

gdzie stronnictwo królewskie mniej godnym fortelem

pozbawio go poselskiego mandatu. »Król JM pokaza
mi, e mu wcale ufa nie mona«, mawia odtd, i naj-

mocniejsze powzi postanowienie powetowa klski przy

wyborach ; w tym celu uy caej forsy.

Stanisaw August, o ile pragn widzie Szczsnego
na sejmie, o tyle obawia si posowania Ks. jeneraa

i te obawy jego Stackelberg podziela. Wszake obaj

prdko spostrzegli, e przeszkadza Ksiciu do posel-

stwa, i nieprzyzwoit byoby rzecz, i daremn; e ra-

czej trzeba szuka porozumienia. Przeprowadzono w tym
celu korespondency z Petersburgiem, skutkiem której

ministeryum rosyjskie prosio Dwór wiedeski, aby ks.

Czartoryskiemu zaleci zgod z Królem, przyrzekajc

ze sw^ej strony, e Imperatorowa upomni Branickiego,

aby podczas sejmu zachowa si spokojnie ^). Jeszcze

mocniej o tosamo nalega Stackelberg na ministra au-

stryackiego w Warszawie. »Poniewa potrzebnem jest

najcilejsze, o ile podobna, zblienie obu stronnictw

nieprzyjaznych w Polsce (pisze de Cache do ks. Kau-
nitza, 16 lipca), przeto poleci mi hr. Stackelberg przed-

stawi WKMoci, jakby podanem byo, aby Dwór

') List z dnia 7 padziernika 1787.

') Depesza Cobentzla, 24 maja 1788.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. I

O
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wiedeski zaleci ks. Czartoryskiemu i jego przyjacioom,

iby na Sejmie nietylko nie przeciwili si zamiarom ga-

binetów cesarskich, ale owszem dla ich przeprowadzenia

porozumie si chcieli z nim (to jest z Ambasadorem).

Mniema on, e najwaciwiej byoby, gdyby WKsMo
napisa depesz, którbym móg da do czytania, komu
potrzeba, i sdzi, e obecna pora byaby do tego naj-

stosowniejsza, poniewa ks. Czartoryski wraca z Pyr-

mont do kraju i ma zamiar stav/i si jako kandydat

do poselstwa. Cz partyi dworskiej sprzyja tej kandy-

daturze, mianowicie Prymas i marszaek Mniszech ; inni

natomiast lkaj si jej mocno, w przypuszczeniu, e
Ksie, popchnity przez ludzi nienawistnych Królowi,

stanie w poprzek naszym projektom a nawet gotów
bdzie odnowi brzydk spraw Dogrumowej, co oczy-

wicie wieleby dao zabrudenia. Hr. Stackelberg da
mi jasno pozna, e tak dobrze on ks. Czartoryskiego,

jak najbliszego jego przyjaciela i doradc, Ignacego

Potockiego, uwaa za ukrytych stronników pruskich ;

e wic tem bardziej ks. Czartoryski potrzebuje zachty
do wspierania na sejmie projektów Dworów cesarskich«.

Przesyajc to danie rosyjskie do Wiednia, de Cache

poczytuje sobie za powinno zdj z Ksicia podej-

rzenie, jakoby on osobicie lgn do Prus ; mówi, e
gdy w maju odda mu w Siedlcach wizyt, Ksie sta-

nowczo go upewni, e cokolwiek Dwory cesarskie zgo-

dnie dla dobra jego ojczyzny uo, to on wszystkiemi

siy na sejmie popiera bdzie, pod czem jednak wcale

nie rozumie szczególnych zamiarów Dworu polskiego

i zwykej chciwoci jego kreatur.

Odebraw\szy takie nalegania z Petersburga i z War-
szawy, ks. Kaunitz posa panu de Cache obszern de-

pesz dla udzielenia jej posom galicyjskim (6 sierpnia).

Przedstawia w niej niebezpieczestwo groce Rzpltej

z wojen ssiedzkich, które musiaoby koniecznie o zgub



Ksi jenera ziem podolskich. ij

j przyprawi, gdyby czonkowie sejmu nie umieli dla

dobra ojczyzny powici swych osobistych widoków
i niechci. »Przyszy sejm pokae, czego Rzplta po sobie

samej spodziewa si moe? Jeeli prywatne zawici

wezm znowu gór nad interesem publicznym, jeeli

ch wzajemnego dokuczania zaguszy potrzeb zgody,

Rzplta postawi si sama nad przepaci, od której jej

pewno nie zasoni patryotyczne uczucia piknemi wy-

powiedziane sowy «. Kanclerz austryacki przestrzega

nadewszystko przed obcemi poduszczeniami, aczkolwiek

adnego mocarstwa zamiarów nie podejrzywa, owszem
cieszy si wieem owiadczeniem jednego z nich (Dworu
pruskiego), które wszelkie niepokojce pogoski na bok
usuno. Zachca w sposób ogólny do wzmocnienia

wzów Rzpltej z przyjaznemi jej pastwami i do przyjcia

projektu Dworu petersburgskiego, który powinien zyska
ufno wszystkich patryotów. »Mniemam (pisze w post-

scriptum ks. Kaunitz), em w tej depeszy zebra wszystkie

rady, mogce sprawi wraenie na umysach polskich;

ale dowiadczenie czasów minionych niewiele dobrego

pozwala wróy na przyszo. Najlepiej zrobi, jeli Ci

polec porozumie si we wszystkiem z ks. Czartory-

skim. Nie omyl si podobno twierdzc, e on, albo

nikt inny, potrafi nada interesom dobry kierunek i po-

cign innych swoim przykadem. Prawda, e nikt tyle

co on, nie bdzie potrzebowa pomin mnóstwa rzeczy,

które najdelikatniejsze jego uczucia bolenie zraniy, ale

wanie dla tego przykad jego bdzie tem wymowniej-
szy. Trzeba wielkiego zwyciztwa nad sob, aby zawsty-

dzi tych, co do mniejszych nie czuliby si zdolni. Przy-

puszcza, e bdzie si waha, e nie zrobi tej ofiary dla

Ojczyzny, jedno byoby co zwtpi o niej, co krzywdzi
jego wzniosy charakter i ublia uczuciom jego wypró-

bowanego przywizania dla naszego dostojnego Monar-

chy «. Do tej depeszy jawnej ks. Kaunitz dodaje poufn
lo*
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uwag : »pojednanie Króla ze stronnictwem Czartory-

skich byoby wielce podane^ chodzi tylko o to, jak

dalece hr. Ignacy Potocki tego pragnie i czy nie znaj-

dzie sposobów, by pojednaniu przeszkodzi*.

Chocia przyzwoicie ocukrzona, przykr jednak mu-

siaa by ta piguka dla Ksicia, jak przykro nam dzi-

siaj czyta takie gosy obcych rzdów, nawoujce Po-

laków do zgody, tych wanie rzdów, które cho byy
zaborcami, sprzyjay \vóvvczas, przez szczliwy zbieg

okolicznoci, podwignieniu Rzpltej. Aby pohamowa
warcholstwo Branickiego, potrzebny by wyrany rozkaz

Katarzyny; aby Szczsnego Potockiego, który w wielu

sprawach z Królem by zgodny, nakoni do jednostaj-

nego z nim dziaania, potrzebna bya instrukcya od Po-

temkina ; aby wreszcie ks. Czartoryskiego ugaska i zbli-

y do Stanisawa Augusta, potrzebna bya nauka od

Kanclerza austryackiego. Tak ze wszystkich stron, za-

granicznemi obrczami musiano zbija do kupy te roz-

strzeliwajce si, wybujae czonki pastwa polskiego,

a pomimo to — napróno ! . .

.

Instrukcye sejmikowe i kandydaci do poselstwa.

Zbliaa si pora sejmików. Praca przygotowania

sejmików bya dug, mozoln, wielkiego wymagajc
wydatku, rónorodnych wpywów i narzdzi, stosownie

do usposobienia kadego województwa i ywioów w skad
jego wchodzcych. W ogólnoci, w w^ojewództwach ob-

siadych przez szlacht zamon, atwiejsze byo poro-

zumienie i pewniejsza dla rzdu przewaga. »Wszdzie
moniejsza i owieceszacz obywatelstwa (mówi autor,

który zachody sejmikowe doskonale opisa), ta rednia

i najwaniejsza jego warstwa, midzy magnatami a za-
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gonow braci miejsce trzymajca, szukaa spokojnoci
i porzdku, garna si coraz liczniej do partyi zwanej

królewsk* ^). Trudniejsza o wiele bya sprawa w woje-

wództwach woyskiem, podolskiem, lubelskiem, brzesko-

litewskiem i t. d., gdzie szlachty zagonowej na tysice
liczono. Na te tumy ubogie, niewyksztacone, protekcyi

bogatego ssiada potrzebujce, magnat najbliszy daleko

wicej mia wpywu, ni rzd, bez wzgldu, kto na tro-

nie zasiada. Tam wic swoje starania zwracaa opozycya
i tam, najtwardsz, czsto krwaw staczano walk. Z obu
stron wysadzano si na to, aby do miasta sejmikowego
sprowadzi jak najwikszy poczet tego rodzaju wybor-
ców, których przez czas sejmikowania karmi i poi
naleao. Widziano nieraz na tych zebraniach po kilka

tysicy najuboszej szlachty, midzy nimi nierzadko gmin
nieherbowny, z wyranem pogwaceniem szlacheckiego

przywileju, w obronie którego opozycya stawaa krzy-

kliwie. e tego rodzaju wyborcy adnego pojcia o in-

teresach krajowych nie mieli i adnej dyskusyi nad niemi

nie przypuszczali, zbyteczna dodawa: »tak by musi,

jak pan hetman chce, jak pan wojewoda kae«, to bya
caa ich mdro polityczna i ju wiernie suyli temu,

z czyjej misy jedli. Wielkie szczcie, jeli przywódzcy
do mieli bacznoci i sumienia, aby tumy sejmikowe,

zazwyczaj od samego rana podpie od spotkania si na ostre

powstrzyma-). Rzecz prosta, e w takich zwaszcza wo-

jewództwach, zgromadzenia wyborcze mniej si trosz-

czyy o to, co na sejmie ma by uchwalone, jak o to,

kto stanie posem ; instrukcye poselskie ukadano te

') Br, Zaleski: Korespondencya krajowa. Rocznik II, 1872, str. 203.

*) Kilka opisów tego rodzaju sejmików mamy w naszej literaturze

pamitnikowej. Obraz sejmiku lubelskiego z r. 1788, peen ycia i z na-

tury wzity, podaje Komian w cytowanych Pamitnikach, I. 89 et seq.

str. 99. Niemniej bogaty kolorytem, ale mniej wierny w szczegóach histo-

rycznych, opis sejmiku ytomirskiego z r. 1 790, zamieszcza Ochocki w Pa-
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zazwyczaj na kocu, gdy znaczna cz wyborców ju
si rozchodzia do domu. Odczytywane w gwarze, pi*^yj'

mowane albo odrzucane z pospiechem, przez aklamacy^
nasze tak zwane lauda sejmikowe z tej epoki, jakkol-

wiek nie mog suy za pomnik dojrzaoci, rozwagi

politycznej, ani patryotyzmu, s jednak wiadectwem
czasu i jako takie, zasuguj na uwag. Zwoujc sej-

miki w roku 1788, Król rozesa (w lipcu) okólnik do

osób waniejszych w kadem województwie, w którym
da, aby taka uformowana bya dla przyszych posów
instrukcya, której celem pryncypalnym jeli nie jedynym,

byaby aukcya wojska «. daniu królewskiemu stao si
zado; sejmiki z r. 1788 domagay si wszystkie pomno-
enia wojska, ale warunki i zastrzeenia, jakie w wi-
kszej czci laudów znajdujem, nie dowodz ofiarnoci

obywatelstwa, ani roztropnego ocenienia najwaniejszych

potrzeb narodu. »Poniewa ratunek naszej ojczyzny spie-

sznego i znacznego powikszenia wojska potrzebuje,

przeto maj JW. posowie takowego domaga si, tak

jednak, aby obywatelom, dosy ju ucionym, adnej
to nie przynioso cikoci« ; wydatki za, jakie aukcya

wojska "sprawi, ka instrukcye poselskie pokrywa
z dóbr biskupich, opackich, klasztornych, z miast i osób

lunych, z majtku biskupstwa krakowskiego wieo
osieroconego, zostawiajc dla przyszego pasterza 100.000

zp. rocznej pensyi; najpospoliciej za z dóbr pojezuickich

pod zarzd komisyi edukacNJnej oddanych, z tern nad-

mienieniem , e edukacy modziey maj wzi na

siebie zakony, zwaszcza Benedyktyni i Cystersi, pod

mitnikach swoich II, i6

—

n. Jak w caem dziele po wielekro, tak

i w tym opisie, pami zawioda autora; czego nie spamita, dorabia

imaginacy. Tak np. opisuje szczegóowo, jak Prot Potocki prezydowa

na tym sejmiku, wieo wojewod mianowany, Tymczasem wiadomo, e
sejmik odby si jeszcze pod prezydency Stempkowskiego, który dopiero

póniej ustpi swego krzesa Protowi Potockiemu.
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nadzorem edukacyjnej komisyi. x\by zasoni si przed

podatkiem, chciano jednym pocigiem pióra skasowa
tyle szkó, zapewne niedoskonaych a jednak z wielkim

mozoem zakadanych, i odsyano cae modsze poko-

lenie narodu do zgromadze zakonnych, nie pytajc,

czy one mog podj si jego wyksztacenia! Takie

mniej wicej byy dania województw woyskiego,
czernichowskiego , sieradzkiego , brzesko - litewskiego,

brzesko-kujawskiego, ziemi dobrzyskiej, rawskiej, za-

kroczymskiej, wyszogrodzkiej. Zastrzegay niektóre, aby

oficerów z samej tylko dobierano szlachty, aby rzd nad

wojskiem usun ze stolicy, a odda go komisyi pod
prezydency hetmanów. Domagao si województwo po-

dolskie, zraone szkodami wyrzdzonemi przez Austrya-

ków przy obleniu Chocimia, aby pocign Rad Nie-

ustajc do odpowiedzialnoci za to, e to wojsko do

kraju wpucia, chocia naprawd, Rada ani takiego po-

zwolenia udzielaa, ani wejciu jego przeszkodzi bya
w monoci. — Byy wszake i roztropniejsze lauda.

Tosamo województwo podolskie, nie czekajc na decyzy
Sejmu, uchwalio na wojsko podatek, i zacignitego
w ten sposób onierza oddao do korpusów ju istnie-

jcych
;
poszo za tem i bracawskie, które odrazu zdwoio

u siebie podymne, przekazujc je na fundusz onierski.

Ksistwo mudzkie wyrazio jak najmocniej ch wzmo-
cnienia armii, zlecajc posom, aby porozumieli si
z Królem o wszystko, czego wykonanie tej uchway wy-
maga bdzie. Domagao si województwo krakowskie,

aby opatrze kraj przedewszystkiem w piechot, «bo do

jazdy atwo kadego Polaka przysposobi* ; aby raczej

uzupenia dawne puki, nili tworzy nowe, któreby

nowych potrzeboway oficerów ; na wydatki proponowao
od siebie zdwojenie podymnego, przyczem wyrazio na-

dziej, e i bogatsze klasztory zechc obywatelstwu przy-

nie ulg w tych ciarach. — Najwiksze wraenie
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zrobia instrukcya województwa lubelskiego, uoona
pod wpywem partyi Ksicia jeneraa z. p. ; mona
w niej widzie niejako program polityczny, w znacznej

czci na sejmie nastpnym wykonany. Sejmik lubelski

domaga si powikszenia armii do 40 tysicy prostycli

onierzy bez przydawania oficerów i jeneraów, z po-

dobnem jak powyej zastrzeeniem ; aby zarzd nad niem

obja komisya wojskowa pod przewodnictwem hetma-

nów; na utrzymanie armii proponuje zniesienie fundacyj

maltaskich i podatek na duchowiestwo przynajmniej

6 od sta wynoszcy. Dla wzmocnienia siy zbrojnej radzi,

porówno z kilkoma innemi województwami : utworzenie

milicyi prowincyonalnej, którejby dowodzili podkomo-
rzowie i staroci grodowi. da zniesienia Rady Nieu-

stajcej i przywrócenia senatorów ad latus, utrzymania

sejmu a do koca wojny tureckiej, odwoania wszyst-

kich ministrów zagranicznych, cudzoziemców, i zastpie-

nia ich krajowcami, dobrze osiadymi, ubranymi po

polsku, z gow ogolon. Na strój polski zwraca sejmik

szczególn uwag, i chce, aby z wyjtkiem wojskowych
cudzoziemskiego autoramentu, wszyscy jakkolwieksub
publiczn penicy, po polsku si ubierali. Pragnie, aby

adnemu z Polaków nie byo wolno nosi orderów kra-

jowych ani zagranicznych ; w kocu da, aby nigdy

dwie dyecezye do jednego biskupa nalee nie mogy,
co byo wymierzone przeciw ks. Prymasowi, który

w czasie choroby Sotyka administracy dyecezyi kra-

kowskiej sprawowa, a po mierci jego mia nadziej to

biskupstwo a przynajmniej administracy przy sobie za-

trzyma. Instrukcya lubelska, której cz przyjo wo-

jewództwo sandomierskie, mocno obesza Króla; prze-

widywa on, e niektóre jej dania gboko sigajce,
nierównie dalej zaprowadz Sejm, ni to pocztkowo
byo zamiarem. Zaniepokoia ona i ks. Kaunitza i przy-
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pomniaa mu^ e niedawno temu hetman Rzewuski po-

dobne danie zniesienia Rady Nieustajcej zaniós do

nieg-o w nocie^ na któr mu Kanclerz stanowcz i do
tward odpowiedzia odmow ^).

ród okolicznoci zewntrznych, które najporny-

lniejszy dla Rzpltej zdaway si zapowiada horoskop,

nic dziwnego, e na sejmikach kandydatów do posel-

stwa stawio si tym razem daleko wicej ni kiedykol-

wiek^ i e walka wyborcza bya nader yw; jednak,

dziki roztropnoci naczelników stronnictw, do zaj
krwawych i gorszcych nie przyszo. »Wojna szwedzka

dodaa otuchy opozycyi (pisze Król 13 sierpnia), rozga-

szano wieci o zwyciztwach nad Moskw, i e ju nawet

Imperatorowa z Petersburga wyjechaa. Ju to nie pierwszy

raz takowe nowiny siej tutejsze duchy sekretnie pru-

skie a otwarcie opozycyjne, poniewa to czyni influ-

ency na sejmikach. Opozycya teraz dopiero wywiera

wszystkie starania i sypie pienidzmi na sejmikach.

Mam jednak nadziej, e pluralitas bdzie przy mnie,

lubo nie tak wielka jak bywaa«. W dziesi dni potem

liczy Król, e bdzie mia dwae trzecie Izby poselskiej

za sob, lubo przewidywa, e w opozycyi znajdzie si
wielu ludzi zawadnych i upornych. Ale cho pewnym
by Król przewagi liczebnej swego stronnictwa, mniej

by pewnym jego staoci w walce, jaka podczas sejmu

wybuchn moga; trudnoci Moskwy, niepowodzenia

wojenne Austryi i niedo jeszcze wyrane stanowisko

Dw^oru pruskiego, wzniecay w obozie królewskim chwiej-

no i wtpliwo ^).

') Depesza do de Cache, 20 wrzenia 1788.

^) Midzy innemi, sejmik inflantski dowiód znacznego ju osabienia

wpywu Dworu i Stackelberga. Z dawnych Inflant polskich zostaa przy

Rzpltej, po pierwszym zaborze, maa czka okoo looo kroków dugoci,

i na niej zbierali si wyborcy, którzy szeciu posów mieli prawo wybiera

na sejm. Z dawnego czasu byo zwyczajem, e szlachta pochodzenia in-
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§. 25.

Kandydaci do laski.

Poniewa sejm mia si odby pod wzem konfe-

deracyi, nader wanym by wybór marszaka^ w rku
którego, jak wiadomo, i kierunek obrad i znaczna cz
wadzy wykonawczej miay by zoone. Smutna a je-

szcze ywa pami laski Poniskiego rodzia obaw, aby
ster konfederacyi nie dosta si podobnemu jak tamten

niegodziwcowi, któryby i publiczn i prywatn fortun
najhaniebniej frymarczy. Król rzuci oko na Michaa
Granowskiego. Pan mony, zrodzony z Czartoryskiej,

przez on spowinowacony z Radziwiami i Pociejami,

prawdy i do wyksztacony, dawa co do charakteru

swego zupenie rkojmie; przytem wesoy i wystawne
ycie prowadzcy, mia u szlachty lubelskiej due za-

chowanie i Król go wielokrotnie uywa przy wyborach
i w trybunale lubelskim dla popierania stron z Dworem
trzymajcych. Ale Granowski wyprasza si, dajc za

powód to chorob ony, to potrzeb pewnej wzgldnoci
dla ks. Czartoryskiego, o którym mniemano, e do laski

marszakowskiej zmierza; najpewniej jednak Granowski,

hulaszcze ycie lubicy, mia wstrt do roboty tak ci-
kiej jak ster konfederacyi. — Oddawna nastrcza si
inny kandydat: Piotr Potocki, starosta szczyrzecki; ten

flantskiego posyaa z tego sejmiku sze blankietów do Warszawy, na

których Król wpisywa nazwiska tych kandydatów, którzy gdzieindziej nie

przeszli. Tym razem stao si inaczej. Tamtejszy wojewoda Zyberg, po-

róniony z Dworem z powodu procesu z Ks. kurlandzkim, który przegra

by w sdzie relacyjnym, wszed w porozumienie z party ks. Jeneraa z. p.

i z Branickim, i kandydatów opozycyjnych na sejmiku przeprowadzi. W ten

sposób zostali posami Zabieo ^^z rekomendacyi Potemkina), Niemcewicz

i Ku')licki (z zalecenia ks. Czartoryskiego), Weissenhof i inni.
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zjechawszy w kwietniu (1788) do Warszaw^y, usilne o lask

czyni zabiegi u Króla- Prymasa i Stackelberga. Znikd
nie otrzymawszy zachty, nie przesta jednak swych

stara i owszem prosi Szczsnego Potockiego, aby mu
w nich dopomaga. Godn uwagi jest odpowied tego

ostatniego, gdy wiadczy/e czowiek ten, kiedy chcia,

umia podnie si do uczu prawdziwie obywatelskich.

»apewme, pisze on, e kocham kuzyna i ycz mu sawy
i honoru, ale wicej nili sobie, nili jemu i ni dzie-

ciom, ycz Ojczynie. Có mamy partye formowa i by
przyczyn pierwszych utarczek, aby na marszakostwie

kogo z nas utrzyma, gdy nam czowieka dobrej repu-

tacyi proponuj? Zgodzibym si na taki (z naszej strony)

upór, gdyby czowieka skaonej sawy proponowano

;

ale w tym razie zómy mio wasn i ofiarujmy j
Ojczynie; takich ona ofiar czciej od obywateli potrze-

buje, nili krwi i ycia *).

Owym y>czowiekiem dobrej reputacyi«, o którym

Szczsny wspomina, by Stanisaw Maachowski. Gdy
Granowski by nie do ujcia, kogo innego szuka trzeba

byo. Król wyrazi si : »najpozorniejszym i z wielu

cnót, przymiotów, z popularnoci osobistej i imiennej,

zdaby si najprzyzwoitszym Maachowski, referendarz

koronny «. — Ojciec jego, za Augusta III kanclerz w, k.,

przez ask królew^sk i osobist zapobiegliwo doszed
do wielkiej fortuny. Zostawi czterech synów, których

bogato uposay ^): Byo tradycy Maachowskich, e cho
moni i dygnitarze, nietyle panów oni si trzymali ile

') List do Piotra Potockiego, 7 sierpnia 1788,

^) Mikoaj, wojewoda sieradzki f 1783; Stanisaw f 1809;

Jacek, kanclerz w. kor. f 1821 ; Antoni, wojewoda mazowiecki f ^796.

Z wielu córek Jana kanclerza, Katarzyna wysza za Feliksa Czackiego

podczaszego, którego dwaj synowie, Micha i Tadeusz, ju siew tych

czasach odznaczyli.
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szlachty^ i to im wanie dodawao wzitoci, któr pra-

woci i zacnym obyczajem podtrzymywali. AV tyci mia-

nowicie czasacli, trzech Maaciowskich^ Stanisaw, Piotr

(syn Adama, krajczego) i Jan (syn Mikoaja) przewodni-

czyo w trybunale lubelskim; a powaga, dostojno
i cisa sprawiedliwo, z jak urzd ten penili, tem

wicej zjednay im dobrego imienia, e odbijay od

gorszcych naduy, któremi przepenione byo marsza-

kostwo Olizara i tylu innych. — Mianowicie Stanisawa

Maachowskiego, i jego wypróbowanej uczciwoci, Ary-

stydesem polskim nazwano. By on drugim z rzdu
synem kanclerza (Jana); odziedziczony po ojcu majtek,

i bogatem z Czapsk oenieniem, znacznie powikszy.
Nie celowa wyszemi zdolnociami, nie by mówc ani

pisarzem, ale posiada wiele zdrowego rozsdku i dobr
znajomo praw i stosunków krajowych; brak mu byo
dowiadczenia administracyjnego i gruntowniejszych wia-

domoci o zagranicy, i szkodliwe tego nastpstwa oka-

zay si póniej ; ale te niedostatki, wszystkim Polakom
naówczas wspólne, nikogo nie raziy, zwaszcza gdy tyle

innych do przodownictwa w konfederacyi zalecao go
przymiotów. Bya w nim zacna, wrodzona potrzeba su-

enia krajowi, patryotyzm gorcy i zacity, mocne uczucie

godnoci narodowej, a ofiarno jego prawdziwa i zawsze

gotowa sprawiaa, e nie traci nigdy wiary w siy i y-
wotno narodu. — Maachowscy, cho za saskich cza-

sów si wynieli i wdziczne uczucie przechowali dla

dawnej dynastyi, nie stawiali jednak opozycyi Stanisa-

wowi Augustowi; owszem modszy brat Jacek by ju
kanclerzem; najmodszy za Antoni, wojewoda mazo-

wiecki, najprzychylniejszym by Królowi. Stanisaw, re-

ferendarz, ani stroni od Dworu ani si do niego cisn,
razia go jednak w Królu zbytnia powolno dla Stackel-

berga, od którego on trzyma si zdaa. Pomimo to,

kandydatura jego do laski nie znajdowaa przeciwników
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W Królu i ambasadorze, zastanawia ich tylko »znany

upór« Maachowskiego ; a cho przytem nasuw^aa si
uwaga, e Referendarz, posiadajc znaczne dobra w Pru-

siech zachodnich, móg wpywom Dworu pruskiego ule-

ga, »to jednak, pisze Król, wiedzc jaki jest charakter

Maachowskiego, obawy z tego powodu nie mam adnej*.

W maju rozpoczy si z nim pierwsze rozmowy o pro-

gram czynnoci sejmowych. Owiadczy przedewszystkiem

Maachowski, e choby mu przyszo straci wszystko, co

ma pod panowaniem pruskiem, nie zatrzyma si ani na

chwil w tem, co uzna za poyteczne dla Ojczyzny.

Uwiadomiony o projekcie aliansu z Moskw^, zgodzi

si na i przyzna, e nic lepszego nateraz dla kraju

nie w4dzi, ale doda, e i>trzeba da uwolnienia od

gwarancyi, której samo imi martwi i upokarza kadego
Polaka«. Król, który ju odgadywa zdanie Imperato-

rowej w tym wzgldzie, odpowiedzia; »Wszak w tej

gwarancyi nikt wicej nie ucierpia odemnie ; ale w po-

lityce i w prawdziwym patryotyzmie, trzeba mie za

prawido nie ressentyment choby najsprawiedliwszy,

lecz jedynie to, co przybliy moe najprdzej istotne

dobro, a uchyli najblisze, groce ze. Wszak najbli-

sza teraz obawa nasza jest od Króla pruskiego. A czemu?

Bomy bezsilni. Wic najpierwsz potrzeb nasz jest

wzmocnienie, a do tego wszak nie trafimy bez Moskwy.
Wic unikajmy wszystkiego, coby j mogo drani lub

w zy humor wprowadzi, i nie zaczynajmy (z ni) gada
od gwarancyi « *). Poprzesta na tem Maachowski, i tak

stay rzeczy a do sejmików i a do chwili, w której

Dwór berliski otwarcie wystpi przeciw Rosyi.

*) Król de Debolego 3 maja 1788.
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§ 26.

Ostatnie przed otwarciem sejmu narady.

Widzielimy poprzednio, e Fryderyk Wilhelm,

zdecydowany nie dopuci aliansu polsko-rosyjskiego,

poleci swemu ministrowi w Warszawie pomnaa na

g-wat party prusk. W istocie nie byo jej dotd, nie

byo zwaszcza czowieka, coby móg stan na czele.

Ks. Sukowski, wojewoda kaliski, podejmowa si wpraw-
dzie przeszkodzi konfederacyi i pomnoeniu wojska,

jeeli przez ministeryum pruskie bdzie poparty, lecz

ani u Buchholtza ani u Hertzberga nie znajdowa wiary ^).

Oprócz niego, minister pruski wymienia, jako oddanych

Dworowi pruskiemu hetm. Ogiskiego i Rybiskiego,
biskupa kujawskiego, lecz pierwszy zdaniem jego jest

niedony, drugi wiatowy i lekkiego ycia. Z raportów

Buchholtza wida, jak powierzchown bya jego znajo-

mo kraju i jak nieliczne mia stosunki. Chwali siebie

duo, obgadywa drugich jeszcze wicej, ale naprawd
nie wiedzia, w co uderzy, aby odpowiedzie daniom
Króla, który mu wci rozkazywa; przeszkodzi
przymierzu, przeszkodzi konfederacyi, przeszko-
dzi pomnoeniu wojska! Byo to za wiele na siy Buch-

holtza. Jedynym czowiekiem, który mu w Warszawie
skutecznie ale po cichu pomaga, by Essen, agent saski

;

^) List ks. Sukowskiego z Leszna, 6 sierp. 1788 (Archiwum tajne

berliskie). Ks. Antoni Sukowski, dawny stronnik Rosyi, odstpi od niej,

skoro mu odmówia po mierci brata Augusta pensyi, jak tene pobiera

od sejmu porozbiorowego. Szczliwszym ks. Antoni by w Berlinie. Za

rozkazem Fr. Wilhelma otrzyma z banku berliskiego na swe dobra po-

yczk 100.000 dukatów na 5%, a e poprzednio znacznie wysze pro-

centa od swych opaca musia, zarobi wic na tej operacyi 4— 5 tysicy

dukatów rocznie. Obaczymy póniej, w jaki sposób chcia si zrzuci z tego

dugu.



Ostatnie narady przedsejmowe. I SQ

Fryderyk Wilhelm kae za to dzikowa Elektorowi

w Drenie^ a szczodry w obietnicach, poleca utrzymywa
g-o w nadziei osignicia korony polskiej, w ten jednak

sposób; by to w niczem Dworu berliskiego nie wi-
zao *). — Tymczasem Buchholtz, zagroziwszy Stackel-

bergowi, e Pan jego proponowa bdzie Rzpltej swój

alians, jeeli Moskwa projektu swojego nie cofnie, chciat

nastpnie odwróci konfederacy i wniós do Kanclerza

koronnego danie, aby sejm by wony (20 wrzenia).

Zapyta go Kanclerz, czy to czyni z rozkazu Dworu
swojego; potwierdzi Bucholtz i doda, e nastpne przed-

stawienia oka jeszcze lepiej, jak ywy udzia Król jego

bierze w sprawach Rzpltej. W rzeczy samej, upewnia
go Hertzberg, e tak dobrze dla powstrzymania aliansu,

jak konfederacyi, Król gotów uy siy zbrojnej ^) ; prdko
jednak spostrzeg Buchholtz, e po tej drodze i dalej

byo niebezpiecznie. Zbliy si temi czasy do referend.

Maachowskiego, a rozmowy z nim przekonay go, e
naród cay jest stanowczo za konfederacy i za pomno-
eniem wojska; prosi wic o zmian swej instrukcyi

w tych dwu ostatnich punktach. Nie byo z tem tru-

dnoci ; Dwór pruski w sprawcach polskich a,dnej si
nie trzyma zasady, prócz tej jednej, eby w Rzpltej

w^ywoa zawichrzenie. »Mniejsza o to, odpowiada Hertz-

berg, e ci ludzie chc zawiza konfederacy i zawrze
przymierze; tem lepiej nawet, bylebymy mieli równe
mniej wicej stronnictwo i utworzywszy drug konfe-

deracy, mogli dziaa w jej imieniu«. Skoro Król pol-

ski, dodaje Fryderyk Wilhelm, upiera si przy swej

konfederacyi, to i my musimy mie nasze, chociaby
w mniejszej Ifczbie. Oficer hr. Ogiskiego (Lachnicki)

twierdzi, e na 48 posów litewskich, dwóch tylko trzyma

') Reskrypt królewski do Buchholtza. i padz. 1788.

*) Hertzberg do Buchholtza, 27 wrzenia.
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Z Królem; e Podlasie dostarczy 15 posów patryotycz-

nych ; spodziewam si, e i Wielko-Polska nie zostanie

w tyle. Gdyby móg pozyska wikszo, byoby dobrze

znie Rad Nieustajc, bo widz, e przez ni moe
Król wszystko. Zreszt, nie jestem w stanie w^skazywa
Ci, co masz robi; musz to zostawi twojej roztropnoci.

Przyjedzie niebawem Lucchesini, któremu si ze wszyst-

kiem otworzysz. Tymczasem moesz zarczy wszystkim

Polakom dobrze usposobionym, moje pomoc i protekcy
najskuteczniejsz, a nawet zapowiedzie wkroczenie wojska

w razie potrzeby. Jednak ostronie mów o tem ostatniem,

i tylko ludziom, których jeste pewny i którzy tego nie

naduyj *).

Stanowcza opozycya przemonego ssiada, a do-

piero co przyjaciela Rosyi, bya niesychanem w War-
szawie widowiskiem i tem wiksze musiaa robi wra-

enie na posów zjedajcych na sejm. Pod wypywem
swoich rozmów z Buchholtzem, Stanisaw Maachowski
zmieni zdanie o przymierzu moskiewskiem, a nie on

jeden tylko ; sam Król wyzna póniej, e ledwo pita
cz posów dotrwaa przy zwizku z Rosy. Bd
ujty mnieman yczliwoci Dworu pruskiego, bd
z obawy rozdwojenia w narodzie, owiadczy Maachow-
ski Stanisawowi Augustowi, e jakkolwiek przymierze

to uwaa za poyteczne, na teraz go nie pragnie. »Czy

nie zmienisz zdania, zapyta go Król, jeeli bdziesz

widzia Jeneraa artyleryi, Ks. jeneraa ziem podolskich

i magnatów litewskich razem ze mn?« »Nie bd na-

mawia nikogo przeciw^ zdaniu WKMoci, odpowiedzia

Maachowski, ale gdy mnie spytaj o moje, inaczej nie

powiem, jak dzi«. »Wic bardzo by moe, zaw^oa
Król, e marszakiem sejmowym nie bdziesz, poniewa

') Raport Buchholtza 27 wrzenia. Depesza Hertzberga 30 wrzenia.

Reskrypt królewski i padz. 1788.
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ja nie rozcz si ze Stackelbergiem«. »Niech sobie nim
bdzie kto zechce, odpar Referendarz, ja zdania mego
zmieni nie mog« ^). Nasuwaa si wic nowa trudno

;

Stanisaw i\ugust sprosi swyci zwyczajnyci doradzców

na konferency (24 wrzenia) : Prymasa, marsz. Mniszcha,

ks. Podskarbiego litewskiego, podkanclerzego Chrepto-

wicza, marszaka Raczyskiego ; a byli take na tern

zebraniu Szczsny Potocki i Stackelberg. »Mowa bya
naprzód (pisze Król), o wahaniu si refer. Maachow-
skiego. Prymas otworzy zdanie, którem ja popar, a po-

tem i Ambasador, e jeliby Maachowski do koca trwa
w swoim uporze, poniewa i o innym konkurencie do

laski sycha (Piotrze Potockim starocie), byby sposób

pogodzenia ambientów, to jest zaprosi do laski samego
Potockiego, jeneraa artyleryi. Ten, lubo zna byo na

nim ukontentowanie z tak pochlebnej propozycyi, jednak

tumaczy si niby modeste nieumitnoci, niedostatkiem

zdrowia i obietnic dan przez niego samego Maachow-
skiemu. Mymy potwierdzili, e ta nasza propozycya

czyni si tylko conditionate, gdyby nie da si nawróci
Referendarz «. — W dalszym cigu zwrócono mow do

Stackelberga, e dwie rzeczy ra najbardziej publiczno,
to jest gwarancya i przewidywana wskutek przymierza

wojna z Turcy; e jeli obie s nieuchronne, niechby

przynajmniej w akcie konfederacyi i przymierza nie byy
jasno i wyranie w^ymienione. Odpowiedzia Stackelberg

»e ma do szerokie instrukcye, by przyzwoli na ta-

kowe sów ukady, któreby istot tych rzeczy zawierajc,

sów jednak nie wyraay«. — Zapytywano z kolei, co

robi w razie, gdyby Król pruski zagrozi w^ojn z po-

wodu rosyjskiego przymierza ; bo trudno na lepo rzuca
si na niebezpieczestwo , kiedy jestemy bezbronni.

Rzek Prymas; »Przypuci naley, e sama Imperato-

*) Król de Debolego 20 wrzenia.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. II
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rowa nie bdzie nas przynaglaa do sojuszu z ni, tylko

wtedy, gdy bdzie pewn, e albo zaspokoi umys Króla
pruskiego, albo nam doda si do zasonienia si z tej

strony« ; co Stackelberg najzupeniej potwierdzi. Na-

suno si w kocu pytanie : czyli przed — czyli po
zaczciu Sejmu — lepiej zrobi konfederacy ? Jenera
artyleryi zda si by w myli robi konfederacy do-

piero po zaczciu sejmu ; lecz Chreptowicz, ja, ks. Pod-

skarbi przeoylimy tak jasno potrzeb, aby nas nikt

nie ubieg w robieniu konfederacyi, e wszyscy na to

przystali *).

Wszystkie te ukady zaleay od tego, co kuryer

przywiezie z Petersburga w gównej sprawie przymierza.

Jak ju wiemy, przywióz cofnicie si Imperatorowej

(28 wrzenia). Projekt aliansu mia pewne korzyci, atoli

tak wiele w nim byo niebezpieczestw ze strony sa-

meje Rosyi grocych, e upadku jego trudno aowa.
Tem mniej aowa go mona, jeli si zway zamiary

pruskie, jasno w depeszach berliskich wypowiedziane,

i cikie trudnoci, jakieby w samyme sejmie, wskutek

rónoci zda, musia wywoa. Wszystkiemu zapobie-

gao cofnicie projektu. Dwór pruski traci okazy mie-

szania si do spraw Rzpltej ; w sejmie powód zwanie-

nia ustawa. By to wic wypadek szczliwy, i zdawao
si, e od tej chwili nie naleao w sejmie obawia si
walki, skoro przedmiotu do walki nie byo na prawd.
Przecie, tak dobrze Dwór jak opozycya pragny kon-

federacyi, a przez ni powikszenia si krajowych. Dwi-
gnienie Rzpltej, aukcya wojska, jedynym byo odtd,

przez wszystkich gono uznawanym, celem ; tylko Prusak

jej nie chcia, lecz z tem ukrywa si musia. Nicby wic
nie przeszkadzao do zaczcia i szczliwego przepro-

wadzenia tej najwaniejszej dla narodu sprawy, — gdyby

') Król de Debolego, 27 wrzenia.
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opozycyi o t spraw tylko chodzio ! . . . Doda naley,

e partya dworska czynia wówczas wszelkie starania,

aby zbliy do siebie i uagodzi umysy; t rozumn,
pojednawcz rol wzi szczególniej Prymas na siebie.

Z jednej strony pragn zwiza biskupów do wspólnej

obrony duchowiestwa od przewidywanej niektórych

posów napaci; z drugiej, rozpisywa do wieckich se-

natorów listy, aby ich nakoni do jednostajnego z Kró-

lem dziaania. Pod koniec wrzenia pojecha nadto do

Siedlec, aby hetmana Ogiskiego i ksicia Czartoryskiego

zaprosi do Jabonny i tam o czynnociach sejmowych

rozmówi si. Ogiski wyczekiwa na powrót Lachnic-

kiego z Berlina, ale ks. Jenera przyj wdzicznie to

zaproszenie ; uprzedzony depesz Kaunitza okazywa
ch do zgody, by u Króla i Stackelbergowi swe zdanie

otworzy. Na konfederacy, na marszaka, na wojsko

przystawa najzupeniej ; mniema za co do przymierza,

e Imperatorowa nie ma powodu aowa, e do skutku

nie przyszo, gdy Rzplta jeszcze bezbronna, nie byaby
w stanie przyj jej tak rycho z pomoc ^).

Takie kroki i owiadczenia pojednawcze czynione

byy niemal w wili otwarcia sejmu; pozostawa tylko

jeden punkt sporny. Król pragn zawizania konfede-

racyi przed sejmem, i to zdanie, jak widzielimy, prze-

prowadzi na ostatniej naradzie ; nie chodzio tu o sam
formalno bynajmniej. Kto zawizywa konfederacy,
ten by waciwie jej dusz, jej gow. Jeli tw^orzya

si przy Królu i z woli jego, wtedy nominacya mar-

szaków, rota przysigi i sam akt zawizania zaleay
od Króla; odrazu zyskiwa on wpyw znaczny i sta-

nowczy na zwizek, którego dziaanie stawao si o tyle

bardziej jednolite, sprystsze. Dowodem tego bya kon-

federacy pod lask Mokronowskiego w r. 1776, której

') Raport de Cache, 4 padz.

1
1'



l() Ks. I. — Sprawy przedsejmowe. 1787— 1788.

zawdziczy naley, e cho w czci wydobya Rzplt
z nierzdu, w jakim j zostawi sejm rozbiorowy i jego

prawa wtpliwe. Ale te to wanie wspomnienie od-

straszyo opozycy, która powagi królewskiej zwiksza
nie chciaa; i ona pragna jakiej silniejszej wadzy
dla zaradzenia gwatownym potrzebom Rzpltej, lecz

wadzy, ile monoci po za Królem. Ignacy Potocki

i dwaj bracia jego tak ywo przypominali kroki gwa-
towne, których w r. 1776 uy musiano dla postawienia

konfederacyi, e przecignli zupenie na zdanie prze-

ciwne ks. Czartoryskiego, Szczsnego Potockiego i Ma-

achowskiego. Dwaj pierwsi przedstawili Stackelber-

gowi^ e nie naley rozpoczyna czynnoci , na któr
wszyscy si zgadzaj, od rodków, które wszystkich

zrazi mog i popchn znaczny poczet malkontentów

w obóz pruski ; e trzeba dozwoli, aby sejm si ukon-

stytuowa jako wolny, obra marszaka, a dopiero na

wniosek jednego z senatorów lub ministrów, zamieni

si w konfederacy i do wyboru marszaków przystpi.

Stackelberg, który zapewne nie byby si oglda na

opór Polaków^ gdyby jak w r. 17 76 z nimi tylko mia
do czynienia, przelk si, widzc Dwór pruski po za

opozycy. Napróno Król ostrzega o niebezpiecze-

stwie, »e znale si mog do zerwania sejmu tysi-

czne sposoby, zanim przyjdzie do skonfederowania one-

go« ; napróno dowodzi, e ster konfederacyi przej
moe t drog w rce wikszoci, za któr nikt zar-

czy nie jest w stanie; napróno i to okazywa, e mar-

szaek obrany musiaby w ten sposób skada dwe
przysigi z sob sprzeczne, najprzód sejmow, któr
si zobowie do przestrzegania jednomylnoci w ma-

teryach status, potem konfederack
,
przez któr wik-

szoci gosu za rozstrzygajc jedynie uzna, — wszystko

na próno. Ambasador odpowiada, e trzeba post-

powa ze sodycz i unika nawet pozoru przymusu.
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» Ufajc (pisze Król) obietnicom ksicia Adama i pa

nów Potockich^ ju i mnie sucha nie chcia. Daj Boe,
eby myka bya we mnie, nie w nim, i eby Buch-

holtz nie znalaz przez to sposobu do wrzucenia kkolu
i zepsucie sejmu ^).

Opozycya przemoga, a byo to jej pierwsze, za-

nim sejm si rozpocz, nad Królem zwyciztwo. Wpyw
Króla na konfederacy w samym jej zarodzie zmniej-

szony ; wadza konfederacka oddana wycznie w rce
wikszoci — chodzio teraz o to, kto nad ni zapanuje.

') Raport de Cache z 3 padziernika; Król de Debolego z teje

daty.
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ROZDZIA I.

POCZTKI SEJMU. DEKLARACYA PRUSKA.

WOJSKO WYJTE Z POD KZ4DU.

§• 27.

Sejm zawizuje si w Konfederaey.

W pierwszy poniedziaek po w. Michale, jak prawo
chciao, dnia 6 padziernika, wSejm wolny otwarty zosta

pod star lask posa poznaskiego Kwileckiego, w za-

stpstwie ostatniego marszaka z prowincyi wielkopol-

skiej. Zgodnie i spiesznie ukoczono rugi poselskie

i przystpiono do wyboru marszaka. Gdy Piotr Potocki

zrzek si kandydatury, pose sandomirski Stanisaw
Maachowski, referendarz koronny, jednomylnie mar-

szakiem sejmowym obrany. Dzie nastpny przezna-

czono na zawizanie konfederacyi.

Akt zwizkowy by ju znany wszystkim. Na trzy

dni przed otwarciem Sejmu, Król sprosi do siebie cel-

niejsze osobistoci, aby si nad redakcy jego naradzi.

Konfederaey, w myl Króla, wizaa si przy wierze

witej katolickiej, caoci kraju, rzdzie republikanckim,

prerogatywach królewskich i istniejcych magistraturach

i dykasteryach. Jako cel gówny, zapowiadaa pomnoenie
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wojska i ustanowienie odpowiednich podatków, przyczem

zastrzegaa mono ulepsze wewntrznych. O przymie-

rzu z Rosy nie byo ju mowy. — Na tej naradzie

w gabinecie królewskim, przy której i Stackelberg by
obecny, wniós ks. Jenera ziem podolskich, aby z po-

wyszego Aktu zwizkowego opuci wyraz dykasterye,

z powodu, e pod tem sowem rozumiej niektórzy de-

partament wojskowy, a przeciw niemu wniesione by
maj liczne skargi na sejm i danie, aby zapobiedz

jego naduyciom. Zbyt atwo król na to przysta i wy-

raz y>dykas(erye« opuszczono. Inn trudno stawi ks.

stolnik Czartoryski, dajc, by w akcie konfederacyi

zapisana bya neutralno Rzpltej wobec pastw woju-

jcych. Przedstawiano mu niestosowno takowego za-

strzeenia, skoro nikt o przymierzu z Rosy nie wspo-

mina, ale te uwagi nie skutkoway. Dopiero hr. Stackel-

berg zabra gos i owiadczy, e Dwór jego nie prosi

o przymierze i adnych o nie stara czyni nie bdzie,

czekajc na yczenia, jakie mu w tym wzgldzie Kon-
federacya objawi. To owiadczenie uspokoio Ksicia
stolnika i akt konfederacki na sesyi przygotowawczej

zosta przyjty ^).

Dnia 6 padziernika wieczorem, po wyborze mar-

szaka sejmowego, pojawiy si w gronie posów nowe
dania. Za podniet hetmana Rzewuskiego, prowincya

maopolska cznie z województwem sieradzkiem, wy-

prawia deputacy do Króla, domagajc si, aby Kon-
federacya stana przy tych tylko magistraturach, które

przed r. 1773 istniay, co ju zapowiadao zamiar uchy-

lenia Rady Nieustajcej i caej formy rzdu na Sejmie

podziaowym ustanowionej ; aby sancita konfederackie,

to jest wyroki w interesach prywatnych, byy z konfe-

deracyi usunite i aby nakoniec gosowanie w sejmie

') De Cache, raport z dnia 8 padziernika.
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odbywao si kreskami tajnemi. Król pierwsze danie
stanowczo odrzuci; na drugie, to jest na usunicie san-

ciów zgodzi si odrazu, a co do gosow^ania tajnego

podawa wniosek poredni, iby byo dozwolone, kiedy

tego stany chcie bd. Zdawao si, e wszystkie trud-

noci w ten sposób zaatwiono ; tymczasem nazajutrz,

przed sesy, tasama deputacya zjawia si znowu u Króla,

wzmocniona tym razem przez Wielkopolan, dajc, aby

zastrzeona bya wyranie mono poprawy wspomnio-

nych magistratur; aby publiczno miaa wstp na po-

siedzenia sejmowe; w^ kocu, aby gosowanie tajne

w kadej sprawie zaraz po jawnem nastpowao, skoro

jeden z sejmujcych takowego zada, z wyjtkiem wnio-

sków podatkowych. Podobne rozszerzanie wotów sekret-

nych nie bez powodu wydawao si Królowi niebezpie-

czne ; obawy jego Stackelberg podziela. Deputacya

twierdzia, e przy jawnoci wotów obowizujcej, po-

sowie z obcych zaborów bardzo czsto nie bd mogli

wedug sumienia gosowa. Ksi stolnik Czartoryski,

podczaszy Czacki i Krasiski, starosta opinogórski, przy-

taczali, co im powiedzia we Lwowie hr. Brigido, gu-

bernator Galicyi : »Jestecie poddanymi dwóch rzdów,

mówi on, pamitajcie, bycie si okazali na sejmie

równie dobrymi Galicyanami jak Polakami«. Zdarzy
si tedy moe, przedstawiaa deputacya Królowi, e
trzeba bdzie albo ze szkod dla Polski gosowa, albo

samemu narazi si w Galicyi ; dlatego to tak nalegamy

na kreski tajemne, abymy mogli da gono czarn, jak

nam ka w Galicyi, a pocichu biai, jak nam wskae
sumienie. « Argument lichy, niezgodny z ow repnbli-

kanck jawnoci i szczeroci, z któr si lubiono po-

pisywa, wiadczcy nadto o wielkiej elastycznoci su-

mienia. Król nie da si nim przekona, bo dobrze poj-

mowa, e tu nie tyle chodzi o ubezpieczenie posów
galicyjskich, jak o usunicie wszystkich z pod jego
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Wpywu; zaczem uchway sejmowe pójby musiay na

lepy los, a waciwie zalee od niedostpnych Kró-

lowi zabiegów. Tymczasem doniesiono^ e w Izbie po-

selskiej, za staraniem naczelników opozycyi^ taki wszcz
si ferwor za tajemnem gosowaniem, e w razie odmo-
wy Króla gotowi byli sami zawiza si w konfedera-

cy. Nie byo czasu na dalsze narady i Król, nie dawszy

odpowiedzi, uda si na posiedzenie senatu, dotd jeszcze

z Izb rycersk niezczonego *).

W senacie, Marszakowie wielcy obu narodów od-

czytali nazwiska senatorów, na których ciye kondem-
naty albo nieukoczone procesa; skutkiem czego ode-

brano activiatem dziewiciu senatorom, midzy innymi

Sukowskiemu kaliskiemu, Stempkowskiemu kijowskie-

mu, dwom Radziwiom, Karolowi wileskiemu i Józe-

fowi trockiemu, wojewodom. Wszed potem Marszaek
sejmowy ze stanem rycerskim dla ucaowania rki kró-

lewskiej i dla poczenia si ze starsz braci. Król

przyzwawszy Ministeryum do tronu, rzek: e nade-

sza pora, w której po tyloletnich przeciwnociach.

Ojczyzna znajduje jedyn sposobno do swojego ra-

tunku. »Czas to jest, daj Boe, eby nie ostatni, z któ-

rego najusilniej korzysta naley, aeby siy narodu

pomnoy; pomnoone naleytem opatrzeniem trwale

utrzyma; utrzymane dla bezpieczestwa osób, wolno-

ci, majtków, i dla sawmy i powagi tego Królestwa

uywa i urzdzi«. W tym celu i na tych zasadach

uoy Akt zwizkowy, do którego podpisania Stany

sejmujce zaprasza. Poniewa konfederacya wymagaa
dwóch marszaków, przeto z Korony dano jej ju obra-

nego marszaka sejmowego Maachowskiego, a z Litwy,

na danie tej prowincyi, ks. Kazimierza Sapieh, je

neraa artyleryi litewskiej. Rota przysigi dla marsza-

') Król do Debolego, 8 padziernika.
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ków przez Króla uoona i cz aktu zwizkowego
skadajca, koczya si ogóln wzmiank, e wota se-

kretne za decyzy Stanów bd mogy by dozwolone.

Król zabrawszy gos po raz wtóry, objawi, i wieo przed

sesy domagano si od niego, aeby wota sekretne za ka-
dym razem nastpoway po jawnem gosowaniu (z wyjt-

kiem spraw podatkowych), ilekro tego zada choby
jeden z sejmujcych. »Wedle wiata i przekonania mego,

mówi dalej, przekadaem tyme osobom szkodliwoci

mogce z tej odmiany wynikn
;
gdybym jednak widzia

je nieodmiennie w tern daniu trwajce, przepowie-

dziawszy im, e nie ja winien bd, jeeli kiedy sami

tego aowa bd, wziem dla siebie t uwag, e gdy
bez wzajemnej dobrowolnoci dobrego ewentu dla Ojczy-

zny Sejm teraniejszy mie nie moe, przeto skaniam
si do ich dania i do podpisu aktu z t poprawk
zabieram si«. Za Królem senatorowie i ministrowie

akt podpisali, marszakowie zoyli przysig. Winszo-

wano Królowi, e wysucha ycze stanu rycerskiego,

które nie z niedowiarstwa, ale z chci ubezpieczenia si
pochodz; e w susznych wnioskach umie tak prdko
porozumiewa si z narodem. Jeszcze chcia Suchorze-

wski, pose kaliski, rozcign gosowanie tajemne do

materyj podatkowych, ale Król przecie na ten wniosek

nie zwaa, i po jedynastogodzinnej sesyi, konfederacya

stana na dniu 7 padziernika.

Dzie trzeci sejmu zeszed na formalnociach; po-

czem Król zostawi pi dni czasu do rozpatrzenia si
w czynnociach schodzcych magistratur, jako to : Rady
Nieustajcej wraz z jej departamentami i Komisyi skar-

bowej, a oraz dla naradzenia si nad przedmiotami,

które na sejmie wniesione by maj.
Na sesyach prowincyonalnych zajmowano si naj-

ulubieszym dla narodu przedmiotem: powikszenia siy

zbrojnej. Zrazu nie zamylano o wikszej liczbie nad
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40.000. Szczsny Potocki poszed dalej, proponujc 40

tysicy dla Korony, 20 tysicy dla I.itwy, i tej myli
chwycia si Wielkopolska. W Maopolsce, gdzie wa-
wszy odzywa si patryotyzm, podobaa si liczba 100

tysicy, z t rónic, e jedni chcieli odrazu doj do

tej cyfry, drudzy radzili poprzesta tym razem na 60

tysicach, reszt za zostawi nastpnemu sejmowi. —
Ale zaraz nasuwa si twardy orzech do zgryzienia:

komu odda komend nad tak znacznem wojskiem?

Skutkiem nastroju opozycyjnego, który w Warszawie
przewaa, i bardzo niejasnych midzy posami poj
o sztuce rzdzenia, pytanie to przybrao niespodzianie

rozmiary wielkie i zapanowao nad ca 'sytuacy poli-

tyczn. Musimy przypomnie sobie zmiany, przez jakie

zarzd wojska w ostatnich czasach przechodzi, aby zro-

zumie wpyw, jaki ta kwestya na uszykowanie stron-

nictw i czynnoci Sejmu odrazu wywara.

§. 2«.

Wojsko odjte hetmanom 1776.

Tworzc Rad Nieustajc w r. 1775, miano na

celu wznie naczeln w^ Rzpltej wadz administracyjn,

od którejby wszystkie gazie suby publicznej zaleay,

z wyjtkiem prawodawstwa i sdownictwa. W memo-
ryale podanym Katarzynie w roku 1776, Stackelberg

powiada: »Jelimy mogli skoni Króla i jego party
do podziau, to tylko czynic im nadziej rzdu, który

przeszkodzi wewntrznej anarchii; w tym to celu utwo-

rzono Rad nieustajc, której wszystkie ministerya maj
by posuszne. Bez tego porzdek i spokój w Polsce

nie jest podobny ; a ten porzdek nie jest nam straszny,

bo chodzi tylko o sub administracyjn, kiedy pod
wzgldem prawodawczym wystarcz nam sejmy wraz
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Z liberum veto. Bez teg"o nie zapobiey si rozruchom,

któreby innym pastwom day pretekst do wmieszania

si« ^). Na nieszczcie, w okreleniu atrybucyj Rady
i jej stosunków z podlegemi wadzami nie przeprowa-

dzono konsekwentnie kierujcej myli. Podobno, po

wszystkie czasy, redakcya praw polskich bya niejasna,

niedokadna, dajca przystp wykrtom i samowolnemu
tómaczeniu; i nic dziwnego, gdy w staroytnym wie-
cie jedni tylko Rzymianie, a w nowym jedni tylko Fran-

cuzi cisoci kodyfikacyi odznaczali si. Ale konstytu-

cya z roku 1775 o Radzie Nieustajcej grzeszy, bardziej

ni inne, niepewnoci swych wyrae, a nawet sprze-

cznoci postanowie; naprawd, móg w niej kady
znale to, czego szuka. Rada zoona z piciu depar-

tamentów : spraw zagranicznych, policyi, wojska, skarbu

i sprawiedliwoci, miaa by »zbiorem i skadem wszyst-

kich interesów publicznych* ; ale obok niej pozostawio-

no, nie wiadomo po co, dwie komisye : skarbow i woj-

skow, których stosunek podlegoci nie by okrelony.

Co gorsza, przybyy wieo z Petersburga Branicki, po-

stara si, e artykuy o hetmanach w takich sowach
uoono, i mogli oni w istocie uwaa si za niezale-

nych rzdców armii. »Karno, posuszestwo, nauka,

ubiór, rozlokowanie ^sio]'&\idi jedynie od hetmanów wiel-

kich dependowa bdzie«, mówi rzeczona ustawa, zleca-

jc przytem Komisyi staranie o wypat odu i sprawy
wojskowo-sdowe, a Departamentowi w Radzie przyzna-

jc tylko prawo domagania si od hetmanów, co pó
roku, raportów o stanie wojska. Kiedy wic Rada po-

czytywaa siebie za zwierzchni nad caym krajem wa-
dz, zatem i nad wojskiem, hetmani przeciwnie widzieli

w niej instytucy jakby równoleg, której przeznacze-

') Memorya pisany w Petersburgu, w obronie Rady Nieustajcej,

przeciw zaskareniom Branickiego, 1776 r.
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niem byo zaopatrywa potrzeby armii. e przy takiem

okrelaniu wadz^ przyj musiao do starcia midzy
nimi, nawet przy najlepszem usposobieniu urzdników,
to rzecz jasna; a có dopiero, gdy obie buawy spoczy-

way w rkaci wicirzycieli, jak Branicki i Rzewuski?
To te pierwsz czynnoci Branickiego, po zamkniciu
sejmu byo wydanie rozkazu, aby cae wojsko koronne

nie Królowi, nie radzie, ale jemu przysigao na wier-

no. Oburzya si Rada, i ju stawiano w niej wnioski

o zupene skasowanie wadzy hetmaskiej. Rad popie-

rali Król i Stackelberg; by' wic ratowa wadz het-

mask, wybra si znowu Branicki do Petersburga

(stycze 1776), wziwszy z sob Ignacego Potockiego

i majc w kraju przyrzeczon pomoc Ks. jeneraa ziem

podolskich. Ten wyjazd i ta spóka wyday si tak gro-

nemi dla utworzonej wieo formy rzdu, e Stackel-

berg, który czu si gównym jej opiekunem, musia
take do Petersburga pody (luty 1776). Od decyzyi

Imperatorowej zaleao teraz, kto bdzie rzdzi woj-

skiem w Rzpltej : czy Rada Nieustajca, czy te hetman

niezaleny?

Podczas gdy walka toczya si w Petersburgu,

w Warszawie nastao w gównych wadzach rozprze-

nie, któremu nikt na miejscu nie móg zaradzi. »Co

si tu dzieje (pisze Król do Stackelberga, 24 lutego

1778), o tem szczegóy pozostawiam innym; ja tylko

donios, e Komisya wojskowa odmówia na pimie
wszelkiego znoszenia si z Departamentem wojskowym
w Radzie, i e hetman polny uwaa za stosowne wcale

nie odpowiedzie na rekwizycy, w której domagalimy
si pomocy zbrojnej w sprawie nie cierpicej zwoki *).

Te dwa fakta wystarcz, aby dowie, jak dalece potrze-

') Chodzio o schwytanie czowieka, który sfaszowawsay list ojca

do przeoonej klasztoru, wywióz z niego panienk.
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bujemy ratunku. Rada postanowia upomnie Hetmana
polnego i Komisy wojskow^ i przyszemu Sejmowi
przedstawi szkody, wynikajce z tej niezalenoci woj-

ska. Zalee to bdzie od tego, jak konstytucya z roku

1775 tómaczona bdzie na Sejmie«. W lad za Komi-
sy wojskow pocza i Komisya skarbowa stawia si
hardo wobec Rady, i tak caa maciina rzdowa, do-

piero co sklejona, grozia ruin. » Chciabym (pisze Król

w tyme licie) nie mie nic do zganienia Komisyi skar-

bowej, ale wyzna musz, e mimo zacnoci i uzdolnie-

nia ludzi, których w niej zamieciem, i tam duch nie-

posuszestwa zaczyna si wkrada, tak dalece zy przy-

kad jest zaraliwy. Obie te komisye, wojskowa i skar-

bowa, poczytuj si za starsze instytucye od Rady i nie

mog nawykn do jej zwierzchnictwa*. Nareszcie Stac-

kelberg zwyciy w Petersburgu i przywióz upowa-
nienie do zwoania sejmu konfederackiego, któryby za-

j si na nowo oznaczeniem stosunku wadz naczelnych

w Polsce. — Rzecz godna uwagi, e ile razy w XVIII
wieku zabierano si naprawd do przywrócenia porzdku,
musiano zaczyna od ukrócenia wadzy hetmaskiej ; tak

byo na dwóch sejmach, które najwicej zrobiy dobrego

za Stanisawa Augusta, w r. 1764 i 1776; dopiero po

usuniciu tego palladium szlacheckiej swawoli, mona
byo pomyle i o jakim rzdzie w kraju i o ulepsze-

niu samego wojska. — Sejm z r. 1776, pod lask Mo-
kronowskiego jakoby objaniajc konstytucya o Radzie

Nieustajcej, wyda now ustaw, od pocztku do koca
w jednym duchu uoon, w której mocno i wyranie
zawarowa zaleno wszystkich w Rzpltej wadz od tej

naczelnej instytucyi. Wojsko odda wycznie pod za-

rzd Departamentu, zostawiajc hetmanom jedynie pre-

zydency w tyme departamencie z obowizkiem pod-

pisania tego, co wikszoci gosów w nim zapadnie

;

Komisy wojskow zwin cakiem, uchyli przysig
Ks. w. Kalinka, Sejm czteroletni. T. I. 12
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naoon armii przez Branickiego, Królowi przyzna no-

minacy i patentowanie wszystkich stopni oficerskich,

i postanowi, e w tern wszystkiem, co dotyczyo ubra-

nia, uzbrojenia, wicze i karmienia wojska, departament

ma si znosi z Królem, a deliberacye swoje przedkada
pod zatwierdzenie Rady.

Byo to stanowcze zamanie wadzy hetmaskiej,

która si ju póniej w dawnym ksztacie nie podniosa,

i powcignicie, do czasu przynajmniej, ducha anarchii

w Rzpltej. Co odtd a do Sejmu czteroletniego zrobio

si dobrego^pod wzgldem wewntrznego zarzdu, dwi-
gnienia i uporzdkowania kraju, to wszystko Sejmowi

z r. 177Ó przypisa naley; cho smutno w^yzna, e dao
si to otrzyma jedynie z pomoc Stackelberga, a utrzy-

ma tak dugo, dopóki przewaga jego bya niewtpliw.
Czynnoci swoje Rada zaatwiaa z Królem, a e czon-

kowie jej (z wyjtkiem trzeciej czci pozostajcych)

zmieniali si co dwa lata, Król za toczce si sprawy
bez przerwy mia na oku, poszo za tem, e jak caa
praca, tak i caa wadza coraz wicej skupiaa si w rku
Króla i e wszystkie gazie suby publicznej coraz

Avyraniej jedn myl i jedn wol byy oywione.
Przyjdzie nam jeszcze przypatrze si bliej skutkom tej

zbawiennej reformy; tu powiedzmy jednem sowem, e
na kadem polu suby administracyjnej widziano odtd
jaki wzrost, polepszenie, a przynajmniej dno ku
lepszemu. W malekich to jeszcze dzia si musiao roz-

miarach, w szczupym zakresie skpo uchwalonego bu-

detu ; niemniej przecie wszdzie postawiony by jaki
krok, zrobiony pocztek ; trzeba byo tylko wicej czasu

i wicej poparcia od ogóu, aby skutki tej pracy od-

dziaay stanowczo na przyszo narodu.
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§ 29.

Komarzewski wprowadza porzdek do wojska 1776—1788.

Stanisaw August nie by onierzem ; wszyscy je-

dnak przyznaj, e w ostatniem stuleciu, dopiero za jego

staraniem i w^anie w cigu tyci dwunastu lat^ wojsko,

clio szczupe, przyszo do porzdku i przyzwoitego opa-

trzenia. Czem byo to wojsko w ciwili, gdy w jego do-

stao si rce? Konfederacya barska zniszczya prawie

wszystkie puki ; w niejednym nie liczono wicej nad

50 do 90 ludzi, najrozmaiciej ubranych i uzbrojonych ^).

Sejm wyznacza wprawdzie pac na onierza, ale ani

grosza na bro i na mundury; có mówi o prochu lub

oowiu do wicze! Jedyna forteca, Kamieniec Podolski,

w^ zupenem opuszczeniu ; arsena pusty, adnej ludwi-

sarni ani fabryki broni rcznej. Wszystkiemu Król musia
zaradza i skarb ubogi wasn zastpowa kieszeni.

Konstytucya z r. 1780 przyznaje, e na dwignienie for-

tecy kamienieckiej, na ludwisarni w Kozienicach i na

pomnoenie arsenau, Stanisaw wyda przeszo 700 ty-

sicy zp. ; w cigu panowania swego darowa Rzpltej

okoo 200 armat. On te pierwszy koszary w Warsza-

wie wystawi i Rzpltej ofiarowa. — Jednym z gównych

') Broszura Polak w czui ^prawd podszytej, Warszawa 1 79 1, po-

daje nastpne sprawozdanie o stanie puku jazdy, przesane Komisyi woj-

skowej 1769.

y^Raport od Regimentu konnego, z szeciu ko7npanij zoonego sze-

fostwa y. O....

„Komplet gów 120, koni 120.

„Brak do kompletu:

„Gemaynów pidziesit, koni sto dziewitnacie. Zostaje

do penienia suby:
„Oficerów 25, unteroficerów 4, gemeynów 41, ko jeden, kulbaka 1".

W caym wic puku konnym by jeden ko i jedna kul-

baka, przytem troch luzaków do posugi. Ale oficerów nie brakowao,

a zwaszcza te hetmanów na czele tej armii ! . .

.

12*



l8o K.S. II. — Pocztki Sejmu. Obalenie rzdu. 1788— 1789.

nieporzdków armii bya nieproporcyonalnie wielka liczba

oficerów^ których hetmani mianowali bez adnej potrzeby,

jedynie, aby mie za sob rbaczów na sejmikach ; do
powiedzie; e w armii litewskiej, w r. 1776, gdy si
wzito do jej reorganizacyi, znaleziono 3928 onierzy
a 1 172 oficerów. Trzeba byo koniecznie uwolni si od
tych szablistych figurantów, midzy którymi obok ubo-
szych, byli i znaczni ludzie

;
jednych wic pozbyto si

datkiem, innych medalami; inni wreszcie, gdy im nao-
ono mundur róny od armii czynnej, sami zadali
uwolnienia. W cigu dwu lat oczyszczono wojsko z tego

ciaru, a to jedno byo ju niepospolit usug. —
W r. 1778 przeprowadzi Król nader wan uchwa, e
wszystko, co si odnosi do pomnoenia i opatrzenia

wojska, ma by na wolnych nawet sejmach decydowano
wikszoci gosów, a nadto, e wszelki remanent skar-

bowy ma by obracany na wojsko, wedle decyzyi Króla

i departamentu. Chocia uchwa t Sejm nastpny
skrzywi po czci, jednak znalaza si w niej podstawa

do uporzdkowania i zwikszenia wojska. Po odprawieniu

nadkompletnych oficerów, poczto uzupenia luki
;
przy-

bywao co Sejm po 500 do 700 ludzi. Powikszono
i upewniono regularn onego wypat, czem skoniono
wielu zdolniejszych oficerów, którzy zniechceni zamy-
lali ju o innej subie, do pozostania w kraju; zacht
te byo znaczn, e zmniejszono opaty od awansów,
a w r. 1783 zakazano sprzeday stopni. Ju w roku 1780,

po upywie czterech lat, Konstytucya zawiadcza, e
wojsko jest lepiej urzdzone i zaopatrzone w now bro
i potrzebne rekwizyta. Stanisaw pilnowa, aby na ka-
dym Sejmie jaka, choby drobna suma przeznaczona

bya, to na wiczenia dla wojska, to na fabryki broni

;

w ostatniem dwuleciu, prócz odu i prowiantów do
powan sum, okoo 2 milionów, na polepszenie stanu

armii. W roku 1785 liczono 10.335 piechoty, a 8.200 ka-
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waleryi^ z wydatkiem staym ii milionów. Skompleto-

wawszy istniejce puki^ zamylano o nowych; tymcza-

sem rozpuszczano co rok pewn ilo starego onierza,

a zastpowano go rekrutem, aby przygotowa w kraju

coraz wiksz liczb ludzi oswojonych z broni. W ten

sposób powoli, nieznacznie, w miar jak rodków sta-

wao, dwigano i porzdkowano armi, jednak po cichu,

aby nie budzi niespokojnej zazdroci ssiadów. Postp
by tak widoczny, e nawet ów zawsze niechtny Kró-

lowi sprawozdawca saski, Essen, przyznaje, e odkd
wojsko »wydarto arocznoci hetmanów, « jest ono pod
kadym wzgldem lepiej urzdzone i wywiczone, kar-

niejsze i patne regularnie. Artylerya pod biegym je-

neraa Briihla zarzdem, wyborna; kawalerya lekka

ceniona przez znawxów.

Byo w^ wojsku polskiem kilku dobrych jeneraów

:

Coccei, Goltz i wspomniany dopieroco Briihl; niestety,

wszyscy trzej cudzoziemcy. Stanisaw szuka oficera pol-

skiego, któremuby staranie okoo armii móg powierzy,

i znalaz go w Komarzewskim. Ze suby pruskiej w r.

1774, w randze podpukownika przyjty, Komarzewski
prdko doszed stopnia jeneralskiego z tytuem królew-

skiego adjutanta. W tym charakterze zrazu poredniczy
on midzy Królem a Departamentem, póniej za ca
czynno Departamentu w swoje obj rce. Król utwo-

rzy dla niego osobn kancelary z siedmiu urzdników
zoon, któr z wasnych utrzymywa dochodów, a kan-

celary ta, rodzaj ministeryum wojny, szybko, dokadnie
i z zupenem zadowoleniem armii, sprawy jej zaatwiaa.

Z dowódzcami puków, brygad i dywizyj Komarzewski
znosi si sam, albo przez swych adjutantów; starannie

\vyszukiw^a zdolnych oficerów i przedstawia ich do

awansu, a tak sumiennie, e przez te dwanacie lat nie

syszano wcale skarg na niesprawiedliwe nominacye.

Zakochany w armii, któr móg poniekd za w^asne
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dzieo uwaa, troszczy si o jej wygody, pilnowa, aby

onierza dochodzi od mu naleny, bacznie ledzi re-

manentów w skarbie publicznym, aby je na korzy
wojska obróci. Wojsko czuo, e w kadym wypadku ma
przy boku królewskim zabiegliwego opiekuna i obroc.
Kiedy w czerwcu 178Ó r. Komarzewski znalaz si w Pi-
sku, oficerowie konsystujcej tam brygady chcieli jawnie

i uroczycie uczci jego dla armii usugi i w tym celu

wyprawili dla niego pikny festyn, na który szlachta

okoliczna gromadnie si zjechaa.

Komarzewski posiada nieograniczone zaufanie

Króla, a reformy dokonane i wzito jego w armii

wiadczyy, e wybór królewski by trafny. Ale wszystko

to do ywego rozjtrzao hetmanów, poniewa buawa
i wielka i polna, po urzdzeniu Departamentu z r. 1776,

staa si tytularn godnoci; Komarzewski przeciwnie,

jako jenera dyurny przy Królu, mia rzeczywist wa-
dz nad wojskami obu narodów. Trudno to byo prze-

baczy, a nie umniejszao te jego winy, e wadzy swojej

uywa nietylko roztropnie, lecz tak cicho i skromnie,

e nikogo sw osob nie zamiewa. Tem bardziej rosa
niech do niego, gdy widziano, e i do spraw polity-

cznych bywa uywany ; e suy stale za porednika
midzy Królem a Stackelbergiem : e polegajc na jego

niezachwianej wiernoci i dyskrecyi, wysya go Król

rónemi czasy do Fryderyka II, do Imperatorowej, do

w. ksicia Pawa. Im wyej ceni go Stanisaw, tem ser-

deczniej nienawidzia go opozycya. Wiadomo, z jak
skwapliwoci chwycono si oskare Dogrumowej. Naj-

celniejsze rodziny Czartoryskich, Lubomirskich, Potoc-

kich, Branickich poczyy si z sob, by zhabi go

na zawsze, oskarajc o zamach, na ycie Ksicia-jene-

raa ziem podolskich. Brzydka i lekkomylnie uoona
intryga okrya wstydem jej sprawców, h^cz nie zatara

nienawici do Komarzewskiego ; ksina Lubomirska tak
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mocno uczua sw porak, e po ogoszeniu wyroku
marszakowskiego wyjecliaa z ca rodzin do Parya,

i odtd noga jej, a do upadku kraju, na ziemi polskiej

nie postaa. Król nagradzajc przeladowanie, jakiego

w owym procesie dozna by Komarzewski, posun go

na stopie jenera-lejtnanta, którego pensy (18000 zp.)

mia od omiu lat na sejmie przyznan. Nagroda z wielu

miar naleaa si Komarzewskiemu ; czy jednak w tym

czasie i z tej okazyi awans taki by przyzwoitym, to

inne pytanie ; wielu kwasów sta si on póniej przy-

czyn. Tymczasem zacny Jenera nie ustawa w sw^ych

pracach koo armii; w r. 178Ó uoy nowy dla niej re-

gulamin, który wojsku wielce si podoba. Hodujc po-

wszechnej naówczas w Europie opinii, która armi pru-

sk i jej taktyk za najlepsz, a nawet za jedynie mo-

liw poczytywaa, w mustrze, karnoci, mundurach pru-

skich a do zbytku zakochany, Komarzewski przerabia

wojsko polskie na wzór europejski, a waciwie wedle

przepisów Fryderyka II; nietylko za piechot i auto-

rament cudzoziemski, ale nawet o ile si dao kawale-

ry narodow. Poniewa trudno byo w karnoci utrzy-

ma -^panów towarzyszy «j Komarzewski liczb ich umniej-

sza, przydajc pocztowych, przyczem i tytuy rotmistrzów^

poruczników, chorych i namiestników chorgwi naro-

dowych, na zwyczajne rangi jenera-majorów, pukowni-
ków, kapitanów i poruczników przemienia. Nie podo-

bao si to w ogólnoci szlachcie, która znowu w szabl

tylko i pospolite ruszenie po dawnemu wierzya, cho
od jednego i od drugiego oddawna odwyka. Co wiksza,

gdy midzy krajowcami mao znajdowa karnych i uzdol-

nionych oficerów, sprowadza ich z pruskiego i saskiego

wojska; Polaków, kiedy móg; cudzoziemców, gdy tam-

tych nie byo. Skorzystano z tego wszystkiego na Sej-

mie r. 1786, w którym tlia jeszcze nienawi procesem

Dogrumowej rozarzona. Posypay si ostre krytyki na
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regulamin i jego autora ; Branicki przemówi jako obroca
krwi szlacheckiej^ której Komarzewski ceni nie umiaa
»bo by czowiek odcy i wieego szlachectwa«. Pomimo
to, regulamin z maemi zmianami utrzyma si, ale pod
naciskiem opozycyi, plan Komarzewskiego w organi-

zacyi armii zosta w zasadzie zwichnity. Sejm zaleci

przedewszystkiem utrzymanie i pomnaanie kawaleryi

narodow^ej, a nadto oficerów z wojsk obcych, cudzoziem-

ców przyjmowa zakaza.

Cho dotkliwie szarpany, Komarzew^ski pozosta

jednak na swojem stanowisku, robic co byo w jego

mocy i podajc rk ludziom ubogim a uzdolnionym,

którzy poczciw-ie chcieli suy krajowi. Jeden z najza-

sueszych polskich zagranicznych ministrów, Deboli,

w^yznawa, e wszystko czem by, Komarzewskiemu za-

wdzicza i srogo narzeka na Ignacego Potockiego, e
uwiedziony przez zych ludzi, poczy si z przeladow-

cami zacnego generaa ^). — Wszelako z drugiej strony,

zaprzeczy si nie da, e stanowisko Komarzewskiego
byo nieregularne, i e mogo, a nawet musiao razi

ludzi, którzy do królewskiego nie zaliczali si obozu.

Nie bdc czonkiem Departamentu, by caym niejako

Departamentem ; nie majc adnej komendy w wojsku,

wojskiem caem zawiadywa, w imieniu Króla, który

take wyranego do tego prawa nie posiada. Chci jego

byy najlepsze, usugi rzeczywiste, ale to wszystko nie

dawao odpowiedzi na pytanie : zkd, z jakiego tytuu
tak szerok piastowa wadz? Prawo znao hetmanów,
którzy cho nic nie robili ale wiecili buaw; znao
dwudziestoletniego na Litwie jeneraa artyleryi, który

jakkolwiek artylery si nie zajmowa, otrzyma na sej-

mie z r. 1775 znaczne powikszenie swej pensyi -). Takie

') Raport do Króla z dnia 17 maja 1 791.

^) W r. 1670, Pac hetm. litewski wyrobi na sejmie, e dwie kró-

lewszczyzny, które posiada (a do nich przyda kilka swoich dziedzicznych
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rzeczy uchodziy^ bo si dziay od dawna, byy to stare

imiona, stare urzdy i stare naduycia. Ale Komarzewski
by czowiek nowy, wadza jego nowoci i rzeczy, które

zaprowadza cakiem nowe, a przeprowadza je, nie wa-
sn pow^ag na prawie opart, lecz zasaniajc si Kró-

lem i Departamentem. Sn pojmowa on sam niedogo-

dnoci swego pooenia, skoro na sejmie z r. 1786, na

którym posowa, ani jednem nie odpar sowem uszczy-

pliwych Branickiego, Sapiehy i t. p. przemówie; cier-

pia w milczeniu. Do Króla naleao uj si za nim,

naleao uprawni i uregulowa jego wadz i usugi,

których poyteczno tak bardzo uznawa. Król tego

nie uczyni, nie chcc mia prawdy obron drani
jeszcze bardziej przeciwników; Król milcza. W prze-

konaniu, e Stackelberg nie dopuci upadku Komarzew-
skiego i zwizanego z nim Departamentu, liczc jedynie

na t pomoc Stackelberga i na niezachwiany wpyw
Rosyi, Stanisaw, cho wielce czuy na opini i zawsze

siebie usprawiedliwiajcy, nie odpiera jednak tym ra-

zem skarg krzywdzcych a bezzasadnych, i nie zwaa
na to, e one rozchodzc si z aw sejmow^ych, po caym
kraju zniesawiaj Jeneraa i podkopuj w opinii naj-

waniejsz z rzdowych magistratur. Byto bd, do

posiadoci) na dochód artyleryi litewskiej obrócone by miay. Byy to,

jak je wylicza konstytucya, Lipniszki, Gieranony, Nostwicze, Remirów

i Antokol cum attinentiis . Zostaway pod zarzdem jeneraa artyleryi, i ten,

po odtrceniu swojej pensyi, obowizany by uywa reszty na zaopatrzenie

artyleryi. Ale z czasem, przy powszechnym niedozorze, weszo w zwyczaj,

e cay dochód zostawa przy jenerale : artylerya nie otrzymywaa nic. Ten to

zwyczaj albo raczej to naduycie. Sejm z r. 1775 potwierdzi, przyznajc

ks. Sapiee uywanie tych dóbr, sine calculo. Pensya jeneraa artyleryi

oznaczona bya w r, 1775 na 40.000 zp.. dobra za przynosiy 120.000 zp.

Powikszono modemu czowiekowi o 80.000 pensy, któr bez adnej pracy

pobiera. Lengnich, Prawo posp. Kraków 1836. — Vol. Leg. VITI.

645 (403)-



1 36 Ks. II. — Pocztki Sejmu. Obalenie rzdu. 1788— 1789.

którego jesze wrócimy^ bo ciko przyszo póniej za
zapaci.

§ 30.

Przyczyny niepopularnoci Departamentu wojskowego
i Komarzewskiego.

Konstytucya z r. 1768 woya na Komisy woj-

skow obowizek dostarczania siy zbrojnej starostom

albo innym jurysdykcyom^ w razie gdyby zachodziy

przeszkody w wykonaniu wyroków sdowych. Po uchy-

leniu Komisyi; obowizek ten przeszed na Departament

wojskowy {konst. z r. 1776), a e Departament by jakby

wadz wykonawcz Rady^ przeto do niego take nale-

ao przydawa pomocy wojskowej (brachium inilitare)^

kiedy takowej bya potrzeba dla porzdku i bezpiecze-

stwa publicznego albo dla cignienia podatków. Byo
to nieocenione dla kraju dobrodziejstw^o : uatwiony wy-
miar sprawiedliwoci zabezpieczone wykonanie prawa,

dwa warunki, bez których adne spoeczestwo utrzy-

ma si nie moe; i jeli trzeba wyrazi tu zdziwienie,

to chyba z tego powodu, e ustawa podobna tak póno
zjawia si. »0d tego czasu, mówi autor spóczesny,

ustay w Polsce zajazdy, pamitne gwatami moniej-

szych, rozlewem krwi i morderstvvem« ^) ; albo, jeeli

jeszcze zdarzay si niekiedy, nie uchodziy one bez-

karnie, owszem gwatowników cigano, zamykano w" wi-
zieniach. A jednak ustawa ta nie bya chtnie widzian; —
i ona bya nowoci — nowoci nieprzyjemn. Jeden
z posów sejmu czteroletniego, znany i powszechnie ce-

niony Micha Zaleski, tak si o niej w swych Panitfni-

kach wyraa: »za dawnych czasów nigdy onierz za-

ciny nie poway si wej w progi obyw^atelskie

') Wolski, Obrona Ssanisfawa Augusta. Rocznik Tow. hist. w Pi"

ryu II, 39.
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i szlacheckie ; cho od sdu potpiony^ jedynie mota nobi

litate do poddania si wyrokowi bywa zniew^olony. Teraz

to dopiero nastao, e onierz zbrojny widziany bywa
w^ domach obywatelskich; wprawdzie poprzedza go
urzdnik od sdu upowaniony, ale w sprawach skar-

bowych, ani sd, ani porzdne skazanie, ani urzdnik
cywilny, nie poprzedzay onierza. Jake wolno po-

wszechna osta si moe tam, g'dzie bro krajowa nie

szanuje domu obywatela !« — Tak wic egzekucya wy-

roków sdownych i ciganie podatków, jakkolwiek pra-

w^em nakazane i z natury rzeczy pynce, byy jedn
z przyczyn ogólnej niepopularnoci Departamentu woj-

skowego; obraay i niepokoiy obywatelstwo, które

mniemao, e przestaje by w^olnem, kiedy moe by
do czegobd zmuszonem. — Byy wszake i inne, spra-

wiedliwsze do skarg i alów pobudki. Prawo z r. 1775

dozvvalao wolnego werbunku w dobrach królewskich

i duchownych, za opow^iedzeniem si jurysdykcyi miej-

scowej, która zabrania ich nie moga; przeciwnie,

w dobrach szlacheckich w^olny bben by zakazany.

Ale nie zawsze na ten przywilej uwaano, i kiedy

ochotnicy nie dali si werbowa, uywano gwatu. Do-

wódzcy puków pieszych i szwadroiiici kaw^aleryi wy-
prawiali komendy na taki gwatowny werbunek ; te

wpaday do dóbr ziemskich, poryway pikniejszych

parobków, a e gromady ich broniy, przychodzio do
krwawych bijatyk i procesów, które duo ko>ztoway,
a porwanego nie zwracay, bo ten dostaw^szy si do

wojska i w inn przeniesiony okolic, dobrze kar-

miony i odziany, sam si póniej doprasza, aby go
dawnemu nie oddawano panu. — Lecz najcisze i naj-

pospolitsze naduycia zdarzay si z powodu ywnoci
w^ojska. onierz by dobrze patny, ale e nie byo go-

spodarstwa pukowego i wspólnych dla wojska kuchni,

przeto sam musia kupowa dla siebie potrzebne do ycia
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przedmioty, wedle taksy stale oznaczonej; tymczasem

cena produktów zmieniaa si, na co wojskowi nie zwa-

ali, i gdy im odmawiano, wydzierali gwatem. Te wy-
dzierstwa i gwaty powtarzay si i z tej take przy-

czyny, e od wypacano niektórym miesicznie, nie-

którym nawet pórocznie ; onierz strwoniwszy go w cigu
kilku dni, y póniej na kredyt albo zabiera przemoc
gdzie si dao*). — Podobnie i egzekucya podatków
stawaa si ródem naduy. »Kady oddzia wojska

mia wyznaczone powiaty, z których ciga pobór. W da-

nym czasie objeda okolice waciwy oficer i odbiera

zalege retenta; takie wycieczki zway si jedeniem
za de la t. Odbywajcy t wdrówk oficer, lubo mia
przepisan drog i wszdzie powinien by otrzyma po-

kwitowanie, e si naduy nie dopuci, kiedy chcia,

móg si sta plag okolicy, zdziera sabszych i nie mo-

gcych si obroni, a moniejszych wymija ; tygodnie cae
przesiadywa, gdzie mu si podobao, rozkazywa karmi
siebie i ludzi, dostarcza furaów i wiktuaów, jednem

sowem gospodarzy jak g szara «. Zwaszcza te ka-

walerya narodowa bya gona ze swych zdzierstw;

spotkamy si póniej z licznemi skargami na ucisk, której

ludno od niej doznawaa; powiedzmy jednak, e jej

to atwiej uchodzio. Przeciwnie, onierz cudzoziem-

skiego autoramentu, cho surowej na wzór pruski pod-

dany karnoci, mniej lubiony, wystawiony bywa na

róne szykany. Ztd zwady i naduycia z jednej i drugiej

strony, które znacznego nabieray rozgosu, i obijay si
o naczeln komend w Warszawie, gdzie zazwyczaj po

przyjacielsku, sposobem ugodliwym, starano si je za-

atwi, patrzc przez szpary na winowajców, zwaszcza.

') Pamitniki Duklana Ochockiego, II. 118. — Pamitniki zebrane

przez M. Grabowskiego. Warszawa 1845, str. 246. Myli polityczne dla

Polski. Warszawa 1789.
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jeeli byli biegymi oficerami^ lub mieli w Departamencie

protektorów*). »Cho to maa naszego wojska garstka^

w^oa na jednej z sesyj póniejszycti kasztelan Jezierski,

i ta najeda szlacheckie domy, o pónocy osacza wsie,

bez wzgldu na role i fabryki, do parady i wzrostu do-

biera ludzi
;
prowianty, podwody bez zapaty w dobrach

królewskich i duchownych egzekwuje. Ja sam i moi s-
siedzi doznalimy podobnego gwatu; skarg*a moja nie

znalaza sprawiedliw^oci u pana w innym czasie de op-

presione libe civis przed skonfederowane stany powo-

am « "). Nasuchamy si takich gosów wiele. »Podobno
nie zrachujemy wszystkich bezprawiów i zgorsze, które

poczynio w^ojsko (mówi autor najlepszej ksiki polity-

cznej, jaka wówczas wysza) ; z liczb wojska, przybdzie
liczba przestpstw, jeli im si nie zapobiey przez nowe
urzdzenia« ^). Byy to skutki wadliwej jeszcze admini-

stracyi, braku kontroli, braku ludzi uzdolnionych i obo-

wizek swój sumiennie penicych, skutki samowolno-
ci, która w charakterze narodowym leaa, w ogólnej

atmosferze spoeczestwa, jednem sowem niedostatki,

które z czasem, z wikszem dowiadczeniem, z ulepszo-

nem prawodawstwem, a take z ogóln popraw narodu,

mogy i musiayby usta. »Byoby wielkiem zudzeniem
(mówi ks. Kaunitz w depeszy, której kaza udzieli

w Warszawie celniejszym posom na sejmie), byoby
wielkiem zudzeniem mniema, e po uszczupleniu wadzy
królewskiej, w miejsce dzisiejszych uchybie i naduy,
nie zjawi si inne daleko gorsze i dotkliwsze, pope-
nione przez tych, którzy na ruinie wadzy królewskiej

^) Br. Zaleski, ywot Kniaziewicza. Rocznik Tow, hist. I. 8. —
Patnitniki Kierzkowskiego. Pozna, 1866, str. 5.

') Sesya z dnia 24 padziernika 1788. Dyaryusz Sejmu. T. I. C. I.

str. 97.
•

-

^) Myli polityczne dla Polski. Warszawa, 1 789.
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si dwign« ^). x\le ta przezorna rada W()wczas nie prze-

konywaa; owszem powtarzano z przeraeniem, e jeeli

od tej szczupej iloci wojska tyle przychodzi wycierpie,

có to bdzie, kiedy armia zostanie tak znacznie pomno-
on! Ztd wniosek, e gdy Departament wszystkiemu

winien, gdy to on uciska i przy egzekucyi sdowych
wyroków, i przy poborze podatków, i werbujc albo

ywic wojsko; gdy na te naduycia nie mona si do-

prosi u rzdu sprawiedliwoci, zatem t magistratur

rzdow trzeba przedewszystkiem zwin, a zastpi j
inn wadz, od Króla i rzdu niezalen, bardziej oby-

watelsk, o wygod i majtno obywateli troskliwsz;

czy za przez to caa machina rzdowa si nie rozbije,

czy na tem jedno i powaga pastwa nie ucierpi, czy

ta zmiana nie powstrzyma dalszej organizacyi upragnio-

nego pomnoenia wojska, o to wszystko nie troszczya

si wikszo sejmowa, a tem mniej publiczno stolicy.

Ze wszech stron mnoyy si argumenta przeciw

Departamentowi. Obawiano si, aby on nie wplta
Rzpltej w wojn z Turcy. Wprawdzie na zawarcie przy-

mierza, atoli rozkaz ten, oprócz Króla, nikomu nie by
urzdownie zakomunikowany, i przypuszczano, e sprawa

aliansu nie przestaa by przewodni myl Stanisawa

Augusta; e wic zwikszona armia, bez zmienionej ko-

mendy, moe tylko uatwi zamiary królewskie. Takie

obawy ywo przejmoway ks. stolnika Czartoryskiego,

marszaka Maachowskiego i wielu innych ; i nie wi-

dziano lepszego rodka do odwrócenia tego niebezpie-

czestwa, jak wojsko zupenie usun z pod wpywu
Króla. Do tej samej konkluzyi przychodzili ci, którzy

zazdrosnem spogldali okiem, jak Stanisaw August,

w kadym skadzie Rady, mimo zmieniajcych si czon-

ków, umia zyskiwa przewag i jak nieznacznie, lecz

*) Depesza jawna do pana de Cache z dnia i listop. 1788.
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coraz wicej, wszystkie interesa w jego przechodziy

rce; o ile bardziej urosaby wadza jego, gdyby po-

wanej, sam liczb armii móg rozkazywa ! Szczerze

czy nieszczerze, takowa troska ca niepokoia opozycy:

Potockich, których byo szeciu na tym sejmie; wszyst-

kich przyjació i popleczników ks. Jeneraa ziem po-

dolskich, kilku Maachowskich, Sanguszków, Jabonow-
skich, Czackich i ów znaczny poczet posów z zaboru

austryackiego, Austryi i Rosyi niechtnych, tern samem
na stron Prus przychylajcych si. W innej myli, cho
nieraz bez myli, stawaa przy opozycyi tak zwana part3^a

hetmaska, krzykliwa i buczuczna, która o fawor pu-

blicznoci wielce si staraa ; zoona z Sapiehy, Mierze-

jewskiego, Kurdwanowskiego, i tych, co si do niej

przyczyli. Mniej gonym, mniej widocznym, ale bez-

ustannie dziaajcym, by hetman polny Seweryn Rze-

wuski. By to prawdziwy Don Quichot buawy; przy-

wrócenie wadzy hetmaskiej stao si od roku 1776 wy-

cznym celem jego ycia. W poowie roku 1778 jedzi
on do Wiednia, chcc Dw^ór austryacki ku swojej myli
nakoni. Szorstko przez ks. Kaunitza odepchnity, po-

czy si ze stronnictwem ks. Czartoryskiego i na sej-

miku lubelskim przeprowadzi znane nam instrukcye,

w których o wadzy hetmaskiej mowy wprawdzie nie

byo, ale do niej si odnosio danie zniesienia Rady
Nieustajcej i przywrócenia Komisyi wojskowej. W War-
szawie nie pokazywa si on publicznie pod pozorem
choroby; pomimo to, za jego wpywem domagaa si
prowincya maopolska, aby z aktu konfederacyi usu-

nita bya wszelka wzmianka o instytucyach w r. 1775

zaprowadzonych. Gdy si to nie powiodo, i owszem,

gdy konfederacya zawizaa si przy istniejcej formie

rzdu, Rzewuski nie podpisa aktu zwizkowego, pozo-

sta na uboczu, ale jak zobaczymy, dziaa nie przesta.
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§• 31-

Deklaracya Dworu berliskiego.

Tak z rónych pobudek, ronem i idc drogami,

wszyscy przeciwnicy rzdu w jednym zeszli si punkcie:

sprawa pomnoenia wojska, w której najzupeniejsza pa-

nowaa jednomylno, staa si bd przyczyn, bd
okazy do zacitej walki i do rozerwania sejmu na dwa
przeciwne obozy. Nie odrazu ten podzia dokona si.

Nic trudniejszego, jak utworzy statystyk stronnictw

sejmowych. Mniemano zrazu, e po stronie królewskiej

stoi dwie trzecie czci sejmu, ale ten rachunek pokaza
si zawodnym. Byy wprawdzie tak przy Królu, jak po

stronie opozycyjnej grona senatorów^ i posów mocno
w swem zdaniu utwierdzonych, ale po za niemi wi-
kszo nie bya wcale zdecydowan; gotowa po da-

wnemu gosowa z Królem, jeli go poprze skutecznie

rosyjski ambasador; gotowa take przychyli si na kad
inn stron, po której ujrzy wyran przewag. Ci, co

z dalszych przyjedali powiatów, byli przekonani, e
zastan ju konfederacy utworzon przez Króla, i e
im nie pozostanie jak akt podpisa i wcign si do

szeregu ; nawet Radziwiowska partya w takiem przy-

bywaa usposobieniu. Niemae byo ich zdziwienie, gdy

w miejsce zaw^izanej ju konfederacyi, ujrzeli Sejm wolny

i Króla wraz z Stackelbergiem gotowych do transakcyj.

A gdy w istocie prowincya maopolska tak znaczne,

jak widzielimy, na Królu wymoga ustpstwa, poczto

do powszechnie mniej oglda si na Dwór, wicej

nadstawia ucha opozycyi i ulega atmosferze stolicy,

która bd przez arbitrów^, bd przez liczne koa towa-

rzyskie, objawiaa si w tonie stanowczo opozycyjnym.

Pod jej wpywem z dniem kadym przerzedzay si kró-

lew^skie szeregi ; atoli gówn przyczyn tej dezercyi

byo stanowisko Dworu pruskiego otwarcie nieprzy-
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jazne Rosyi^ burzce wpyw Króla i Stackelberga

w Warszawie,

Jeszcze przed zaczciem Sejmu minister pruski za-

powiedzia deklaracya swojego Dworu. Wygldano jej

z wielk ciekawoci; wiedziano, e Buchholtz czste

miewa narady z hetmanem Ogiskim, dotd za naczel-

nika partyi pruskiej uwaanym. W obawie, aby Stani-

saw August nie znalaz jakowego sposobu do usunicia,

a przynajmniej opónienia pruskiej deklaracyi, Buchholtz

umówi si z marszakiem Maachowskim, e takowa

zoona bdzie Stanom i odczytana przed wszystkiemi

innemi czynnociami na pierwszej sesyi zebranego na-

powrót Sejmu. W rzeczy samej, dnia 13 padziernika,

Marszaek, po ogólnikowej przemowie, od której mia
zwyczaj kade posiedzenie zaczyna, wniós not pru-

skiego Dworu. Buchholtz owiadcza w niej, e Król

pruski ze zdumieniem dowiedzia si o zamierzonem ro-

syjsko-polskiem przymierzu, które wydaje mu si ca-

kiem niepotrzebne, bo jeli celem jego jest zabezpie-

czenie krajów Rzeczypospolitej, to one dostatecznie upe-

wnione s istniejcemi traktatami ; e skoro Rosya, ani

Austrya nie chowa nieprzyjaznych wzgldem Rzpltej

zamiarów, to chyba przypisa je trzeba Królowi pru-

skiemu; e zatem przeciw niemu wymierzone to przy-

mierze, co oczywicie pocignby za sob musiao zer-

wanie dobrego midzy dwoma pastwami stosunku. Je-

eli za sojusz ten zwrócony ma by przeciw Turcyi, to

i w tem przypuszczeniu i niepotrzebny jest, i szkodliwy

:

niepotrzebny, bo Porta wicie dochowuje traktatu kar-

owickiego; szkodliwy, bo naraziby Rzplt na wojn
z nieprzyjacielem potnym i szczliwym ; wojna za ta

mogaby i ssiednim krajom pruskim da si we znaki.

Irzedstawienia
takowe czyni Król pruski w najyczliw-

;em dla Rzpltej usposobieniu, podobne zanosi take
Petersburgu, i ufa, e Imperatorowa po naleytem

Ks. "W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. I 3
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ich ocenieniu, zechce cofn projekt przymierza. Gdyby
jednak uwagi jego nie znalazy podanego przyjcia^

Król pruski byby zmuszony j si rodków, które mu
naka roztropno i wzgld na wasne bezpieczestwo

;

na ten wypadek, którego jeszcze nie przypuszcza, ofia-

ruje swój alians i wzywa wszystkich prawdziwych pa-

tryotów polskich, aby z nim si czyli i wspólnem usi-

owaniem odv\^rócili nieszczcia groce obu pastwom.
W kocu oznajmia Król pruski, e nie sprzeciwia si
powikszeniu wojsk Rzpltej ; ostrzega jednak dobrych

obywateli, aby w^ojsko tak powikszone nie wcigno
Polski, wbrew jej woli, w wojn dla niej obc, a mogc
przynie najopakasze nastpstwa ^).

Skoro deklaracya zostaa w sejmie odczytan, a po-

sowie gromadnie zaczli domaga si jej wydrukowania.

Król w obawie, aby Sejm nie powzi jakiej zbyt po-

spiesznej, pod pierwszem wraeniem decyzyi, kaza pod-

kanclerzemu koronnemu przedoy propozycye od tronu.

Byo ich cztery: i) wyszuka nowych róde dochodów
na powikszenie armii; 2) w miar odkrycia tyche do-

chodów, przystpi do aukcyi wojska; 3) z kolei zaj
si poprawami sdowemi i innemi, jakie si nastrcz;

') W projekcie pierwotnym, który wyszed z pod pióra Herzberga,

Dwór pruski wikszz kadzie nacisk na powikszenie wojska i ostrzega,

cue la Porte Oitojnane pourrait en prendre otnhrage et regarder cette aug-

mentation des troupes polonaises^ qui exigera pourtant du temps, comi)'.

calculee contr elle et tacher de la prevenir par guelgue invasion suhite.

Nadto przypomina, e wedle praw kardynalnych Rzpltej wszelkie nowe

przymierze jedynie na wolnym Sejmie moe by uchwalone: e gdyby tego

warunku nie dochowano. Król pruski, jako porczyciel konstytucyi, nie

mógby patrze okiem obojtnem na jej zamanie; owszem musiaby do-

maga si cisego zachowania traktatów i porczonej przez nie konsty-

tucyi. Pierwszy ustp okazywa niepokój Prus z powodu zamierzonegci

powikszenia wojska, drugi wydawa si ubliajcym niepodlegoci Rzpltej;

Buchholtz usun oba za porad Ogiskiego i Maachowskiego. Nie po-

dobao si to Hertzbergowi, ale w kocu przyznano w Berlinie, e Buch-

holtz dobrze uczyni.
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nakoniec 4) Król daa aby posowie zajli si temi

przedmiotami na sesyach prowincyonalnych^ a projekta

trzech prowincyj porównane z sob^ aby stay si pod-

staw dalszych deliberacyj i uchwa sejmowych ; w tym
celu posiedzenia znowu na trzy dni zawiesi.

Propozycye od tronu byy roztropne, nie obraay
nikogo i stawiay spraw dwignienia kraju odrazu na

gruncie, który jedynie dalszej budowie móg da pod-

staw, to jest na podatkach. Ale wobec deklaracyi pru-

skiej nie zwaano na wnioski królewskie. Wszyscy not
Buchholtza jedynie byli zajci; wraenie jej byo ogromne.

Po raz pierwszy to, jeden z ssiadów i spózaborców
Polski odzywa si w Warszawie, w^ sposób tak jawny
i stanow^czy przeciw Rosyi, groc jej swoj potg,
jeeli da jego nie posucha; do Rzpltej za przema-

wia w tonie odpowiednim godnoci niepodlegego pa-
stwa, którego w notach rosyjskiego ambasadora odda-

wna nie syszaa. I w Sejmie i po za Sejmem, rado
bya niepomiarkowana. Dziki Królowi pruskiemu, który

stawia si jako szczery i bezinteresowny przyjaciel

i obroca przeciw Rosyi, Sejm uwierzy, e zosta od-

razu » wolnym panem wasnych czynnoci, jak przystao

najwyszej wadzy licznego i walecznego narodu « ^). Za-

raz po sesyi, okoo pidziesiciu posów (midzy nimi

ks. stolnik Czartoryski) pospieszyo zoy wizyt Buch-

holtzowi ; w caej te AYarszawie o niczem nie mówiono,

jak o nocie pruskiej i uznawano potrzeb wysania kogo
do Berlina, dla podzikowania Królowi za uczucia godne
tak wspaniaomylnego monarchy i dobrego ssiada.

Inne byo usposobienie vStanisawa Augusta. Wie-
dzia on dobrze, co trzyma o tej bezinteresownoci pru-

skiej, i gównem staraniem jego by musiao, nie do-

puci, aby Sejm poszed za daleko w pierwszym zapale

sswojej wdzicznoci. Porozumiawszy si z Prymasem

*) Ks. Czartoryski: ywot Nieincewicza. Berlin, i86o, str. 35.

13*
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i Stackelbergiem^ zawezwa do siebie na dzie nastpny
obu Marszaków konfederackich, iksicia Jeneraa ziem

podolskich, Szczsnego i Ignacego Potockich, aby si
naradzi nad odpowiedzi od Rzpltej dla Króla prus-

kiego. Wikszo bya zdania, e naley w najgrzeczniej-

szych wyrazach odpowiedzie, i ambasador rosyjski

adnego jeszcze kroku urzdowego o alians nie uczyni;

e akt konfederacki pokazuje najlepiej, i Rzplta wa-
snego szukajc dobra, nikomu le nie yczy; e pragnie

przyjani z królem pruskim, wdziczna mu jest za upe-

wnienie caoci jej granic, ale jako wolny i niepodlegy

naród, zachowuje sobie prawo zawierania takich trak-

tatów, jakie uzna za korzystne dla siebie. Jeden tylko

Ignacy Potocki pragn, aby Rzplta w tej odpowiedzi

zobowizaa si nie zawiera z Moskw przymierza, ani

Turkom wojny nie wydawaa. Gdy w kocu od tego

dania odstpi, proszono Króla, aby zredagowa t
odpowied. — »0d dwudziestu czterech lat — rzecze

Stanisaw — sam ustawnie projektuj i pisz, a tak

rzadko przyjmujecie co mojego, e ju wol teraz od

was odbiera projekta«. Wyznaczono zatem do redakcyi

Ignacego Potockiego razem z Chreptowiczem ; Król za
uoy si z tym ostatnim, e projekt przez siebie napi-

sany, cichaczem mu podsunie, w mniemaniu , e pod

imieniem Ignacego Potockiego znajdzie u Stanów a-

skawe przyjcie. W istocie, nie omyli si w swej ra-

chubie ^).

§• 2>2-

Pierwsza walka o zwierzchnictwo nad wojskiem.

Jak mona byo przewidzie, pierwsza walka w Sej-

mie stoczona bya o dowództwo nad wojskiem. Rozpo-

czto j dosy zrcznie. Maachowski, który chocia kie-

List Króla do Debolego, z dnia 15 padziernika.
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równikiem by Sejmu^ nie z Królem si znosia ale

z opozycy^ owiadczy na posiedzeniu z dnia i6 pa-
dziernika, e prowincya maopolska domaga si, aby

wojsko zoyo przysig na wierno Slano7n skonfedero-

wanyjn. By w tem zamiar, jeli nie obalenia Departa-

mentu, to usunicia go nieznacznie jia stron; armia

przeszaby w ten sposób pod bezporedni zarzd sej-

mowy, z zupenem pominiciem Króla i Rady. Zrozu-

miaa atak partya królewska i odpieraa go twierdze-

niem, e przysiga tego rodzaju jest niepotrzebna, bo
komu ma wojsko przysiga, jeli nie Królowi i Sta-

nom, którzy Rzeczpospolit skonfederowan wyobraaj,
a tym ju w swoim czasie przysigao? Dowodzia opo-

zycya, e po wszystkie czasy, konfederacye pocigay
wojsko do przysigi, e tak samo postpi Sejm konfe-

deracki z 1776 r., który wanie odda wojsko Departa-

mentowi. Odpowiadali na to królewscy, e w r. 1776

byo to konieczne, aby uniewani przysig nakazan
arbitralnie przez Branickiego, nieco wprzódy, caemu
wojsku; ale od tego czasu ani w armii, ani w^ kraju nic

takiego nie zaszo, coby do nowej przysigi dao po-

wód. Zapenione dugiemi oracyami lub wnioskami zba-

czajt:emi od rzeczy, rozprawy toczyy si przewlekle,

a do niczego doprowadzi nie mogy. Nikomu waciwie
nie chodzio o powtórne zaprzysienie wojska, bo nikt

si nieposuszestwa jego nie obawia; szo o zniszczenie,

albo utrzymanie powagi Departamentu, lecz tego szczerze

nie mówiono.

Król, który na tem posiedzeniu nie zabiera gosu
nazajutrz, by zaspokoi mnieman troskliwo opozycyi

o wierno armii, wniós, iby Zwierzchno wojskowa,

to jest Departament, zoya przysig przed marsza-

kami konfederacyi. W ten sposób bro na siebie wy-

mierzon. Król trafnie ku przeciwnikom obróci; zamach

opozycyi posuyby jedynie ku utwierdzeniu wadzy
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Departamentu. e za dniem wprzódy wielu posów do-

magao si naglco^ iby Sejm oznaczy najpierw liczb,

do której Rzplta chce podnie swe siy, a potem do-

piero obmyla na nie podatki, Stanisaw ostrzega, e
mogoby si znowu powtórzy to, »co si stao na owym
sejmie (1775); kiedymy szczodr a bardziej rozrzutn

rk nie aowali obfitych darów, w nadziei przy-

szych dochodów niedokadnie obliczonych. W rok po-

tem, wszystko to kreli i maza musiano, gdy si fun-

dusze okazay ledwo w pitej lub szóstej czci owym
zamiarom wyrównywajce«. By wic unikn owego
alu przed sob i wstydu przed obcymi, radzi Stani-

saw » wprzód ustanowi, jak cz majtku swego chce

naród ofiarowa na potrzeby publiczne^ a dopiero po-

stpnym krokiem i do udeterminowania liczby wojska«.

Roztropna to bya rada, ale nie podobaa si jako

zbyt ostrona. »Sto tysicy wojska naprzód oznaczy,

woa Radziszewski, znajd si sposoby do utrzymania

tej siy; poow majtków oddamy «. »Naród zagrzany,

tak zarcza Piotr Potocki, biey skwapliwie, niosc na

ofiar majtek, zdrowie i ycie, aby tylko w tej drogiej

chwili móg krajowe siy podwign«. Jeszcze pewniej-

szym ofiarnoci powszechnej okazywa si Micha Za-

lewski! »Naszemi stratami nauczeni, cieszmy si, e po-

trzeby kraju przed potrzebami naszemi ju liczy umiemy.

Nie mówmy, e o podatkach na wojsko myle pierwej

naley ; mówmy raczej, e wasnych potrzeb odtd nie

majc, wystarczymy powszechnej potrzebie «. Byo takich

porcze wiele , uchodziy za dobr monet. — Lecz

i wniosek o zaprzysieniu Departamentu znajdowa mo-

cnych przeciwników. Departament nie moe przysiga,
mówili, bo ju nie istnieje: jego wadza koczy si
z Sejmem, który nowych czonków powouje. Wbrew
temu twierdzeniu, opierajc si na prawie, wykazywa Su-

miski, kasztelan brzeski, e Departament trwa w swojej
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mocy, dopóki go nowy nie zastpi, i trwa musi, bo
tego natura rzeczy wymaga, wojsko nie moe zostawa
bez komendy. Ordo est antma rerum , woa Prymas,

niech zwierzchno skada przysig przed zwierzchno-

ci! Nie trafiay te argumenta do przekonania, nie

chciano sysze o Departamencie ; w takiem powoaniu
go do przysigi widziano tylko wzmocnienie jego wa-
dzy. Nie moe Departament stawa przed nami, jako

istniejc magistratur ; to jest delikwent nie wadza;
liczne na nim ci zarzuty. Król pragnc i te racye

przeciwników uwzgldni, wprowadzi do wniosku swego
takie sowa, które i podejrzenia usuway i zapowiaday
mono reformy: »Departament schodzcy, mówi on,

z warunkiem w^olnej jego odmiany «. Nie zaspokoia ta

poprawka i nie moga zaspokoi tych, którzy nie chcieli

wadzy wojskowej zalenej od Króla i Rady. Zabra
gos Ks. jenera Czartoryski i w sowach nader dy-

skretnych ale stanowczo, zbija wnioski królewskie. »Jest

zgoda na rzecz, mówi on, o form tylko idzie. Naród
jedno trzyma z ojcowskiemi sentymentami JKMoci,
lubo zda si, nie przypada w sposobie. Zwizek konfe-

deracyjny ma swoje formy konfederacyjne i wymaga
przysigi od wojska«. A co do pytania, co pierwej

uchwala, czy podatki, czy liczb wojska, tak si
odezwa: » Gospodarstwo prywatne tem si róni od pu-

blicznego, i pierwsze miarkuje wydatki wedug przy-

chodów, drugie przychód wedug wydatku«. Sdzi
zatem »by potrzeb wprzód udecydowa komplet woj-

ska, to potem fundusz na nie uchwali«. Szy gosy
za gosami, co chwila powstawa gwar; krzyoway si
zdania, propozycye i poprawki, do konkluzyi nie przy-

chodzio; nierzadko dawao si sysze: »o to si do-

praszam, na co innego nie pozwalam«. Zniecierpliwiony

Marszaek, gdy kilka razy napróno próbowa zamkn
dyskusy, zawoa w kocu: » Raczcie si zgodzi, któr
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propozycy da pod turnum. Takowe spory bardziej

obraaj wolno, ni zbliaj pomylno nasze. Jeeli

na moje nieudoln usug nie macie wzgldu, chciejcie

go mie na zdrowie Króla JMci, który niecierpliwie

oczekuje skutku toczcej si materyi, i raczcie przystpi
ad turnum, podug uformowanej którejkolwiek propo-

zycyi. Jeeli si sami szanowa nie bdziemy, jake
u postronnych moemy by w powaaniu?

Ta apostrofa wyrozumiaego do zbytku Marszaka
skutkowaa. Po omiogodzinnej dyskusyi, rozpoczto

znowu mowy w gosowaniu jawnem nad pytaniem: -^Czy

schodzcy Departa77ient z warunkiem wolnej jego odmiany

7na przysid, czy te wojsko ?<-< Senat wraz z ministeryum

przewan wikszoci (65 przeciw 12) wotowa za wnio-

skiem królewskim ; w stanie rycerskim gosy podzieliy

si równo (87 przeciw 87). Liczc razem, Departament

otrzyma 152 gosów przeciw 99. Atoli, zanim skoczyy
si wota jawne, zadano tajnego gosowania, przy któ-

rym wikszo królewska znacznie zmalaa. Za przysig
Departamentu byo kresek 128, za przysig wojska

121; wikszo tylko siedm kresek. Dwudziestu czterech

czonków Sejmu, którzy gono owiadczyli si za Kró-

lem, po cichu przeszo do opozycyi. Nazajutrz w imieniu

wojska. Departament zoy przysig.
Lubo w zdaniu swojem pobita, opozycya miaa je-

dnak czem si pocieszy. Nietylko znaczn liczb kresek

zyskaa, ale przekonaa si, jak skutecznym w jej rku
nabojem jest gosowanie tajne, i moga susznie spo-

dziewa si, e ilekro w Sejmie t petard zasadzi,

wikszo królewska musi pkn. Dla Króla byo i to

umartwieniem, e kilku wiernych, jak Dziekoski pod-

skarbi i Giegud, starosta mudzki, przeszli w tym razie

do przeciwników. Z opozycya podobnie wotowali obaj

marszakowie konfederaccy. Kiedy Maachowski wyrazi
swe zdanie przeciwne Królowi, publiczno hucznym
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oklaskiem powitaa je w Izbie, i nikt si nie znalaz,

coby arbitrów przywoa do porzdku.

§• ii-

Uchwaa o armii stutysicznej.

Nazajutrz mia by przedoony Stanom projekt

odpowiedzi na deklaracy prusk; lecz e Król zm-
czony dziesiciogodzinnem posiedzeniem zesab, a bez

niego wedle prawa Sejm obradowa nie móg, zawie-

szono na dwa dni posiedzenia. Rzeczony projekt od kilku

dni puszczony by pomidzy posów^ Uoony z godno-

ci i roztropnie, nie nastrcza Prusom adnego tytuu
do dalszego wtrcania si w czynnoci sejmowe; oznaj-

mia, e sprawa sojuszu z Rosy, która Gabinet ber-

liski tak poruszya, nie bya dotd ani przed Stany

ani do Rady nieustajcej wniesion; e Sejm, majc na

myli podwignienie si krajowych, peen wdzicznoci
za yczliwe uczucia Króla pruskiego i za now^e z jego

strony upewnienie caoci Rzpltej, zachowuje sobie

w dalszym czasie takie przedsibra rodki, jakie z na-

tury rzeczy niepodlegemu pastw^u przystoj. Podobaa
si ta redakcya, i na sesyi 20 padziernika jednomylnie
zostaa przyjt; ale do jej przyjcia, jak Król przewi-

dzia, gównie przyczynio si mniemanie, e jej autorem

by Ignacy Potocki. — Zaraz potem, Walewski, woje-

woda sieradzki, przypomnia, e projekt jego, dotyczcy
liczby wojska, od kilku dni zostawa u laski marsza-

kowskiej. Skada si on z dwóch punktów; w pierw-

szym zawiera pytanie : czy armia ma by podfiiesion do

stu tysicy ; w drugim za — czy naley nateraz zatrzyma
si na 60-ciu tysicach^ zostawiajce na czas póniejszy

dalsze ich uzupenienie?

Waciwie nikomu ze znaczniejszych nie zdawao
si podobnem, aby omnastotysiczn armi mona na
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jednym Sejmie podwign do stu tysicy ; owszem,

uwaano to za nieroztropne marzenie. Maachowski zrazu

przestawa skromnie na czterdziestu kilku tysicach,

Szczsny Potocki na szedziesiciu, tego zdania by
i ks. Czartoryski, a jakie byo widzenie Króla w tej

materyi, o tem wiemy. Alici, zaledwo sekretarz sejmowy
przeczyta pierwszy punkt propozycyi Walewskiego (o loo

tysicach), taki zapa buchn w Izbie, tak powszechnie

zaczto krzycze, zgoda I zgoda! e czyta drugiego pun-

ktu nie byo ju mona. Powsta Górski, pose mudzki,
pragnc wstrzyma uchwa, lecz mówi mu nie dozwo-

lono. Zgoda! zgoda! krzyczano ze wszystkich stron; nie-

tylko sejmujcy, lecz goniej jeszcze publiczno, prze-

ciwic si wszelkiej dyskusyi. Przykrzykiway damy
z galeryi, klaskay »wanie jakby na teatrum«, wywijay
chustkami i szalami. Jeszcze raz próbowa mówi Górski,

lecz musia przesta, zahuczony jednomylnoci i entu-

zyazmem bez granic. Kiedy si troch uciszono, pod-

niós si Ks. jenera ziem podolskich, a czynic si tó-

maczem powszechnej radoci z tak szczliwego wypadku,

mówi, e »jeeli zaoona liczba wojska zdaje si nadto

wielk, to tem roztropniej naród czyni, aby majc j
prawem raz ubezpieczon, now^ych ju w tej mierze

obrad nie potrzebowa. Wszystkie umysy upewniaj,

e nic ze swego majtku aowa nie bd obywatele,

aby tylko w szczliwym losie Ojczyzn ujrzeli. Racz
czyta, Miociwy Panie, w oczach w^szystkich nas obrady

sejmowe skadajcych, racz czyta w oczach Braci tym
obradom przytomnych : wyczytasz we wszystkich ch
gorliw i rÓYy^n*. A zwracajc si dalej z galantery do

dam za oknami na galeryi siedzcych, zawoa: »Ta pe
nawet, najpikniejsza przyrodzenia odoba, której zwrot

oczu w por rzucony bohatyrów czyni, ta pe, dzielc

zacno powszechnego sposobu mylenia, do niego jak
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najywiej zachca. Pod tern hasem, Najjaniejszy Panie,

's>itur ad astra !«

Zapyta po raz trzeci Marszaek sejmowy: »Czy

jest zgoda na projekt dopiero co odczytany «. »Na co

(mówi Dyaryusz urzdowy) powszechnym i sodkiego
ukontentowania penym okrzykiem, Izba odpowiedziaa*^

a zapd radoci ze strony arbitrów by ju tak silny,

e tym razem i Marszaek sw powag stara si go
przytumi. — Stanisaw August dotd milcza. Rzecz
niewtpliwa, e ktokolwiek chciaby wówczas dowodzi,
i sto tysicy wojska przechodzi mono krajówk, byby
oskarony, e nie chce silnej Rzpltej, e przeszkadza

uzbrojeniu si kraju, e Moskal, e sprzedany, e wróg
Ojczyzny ! Nikt z wyszych ludzi w Sejmie nie odezwa
si przeciw wmioskowi, owszem, ks. Czartoryski odezwa
si za nim. Zabija go, gdy caa Izba przyklasna, byo
bardzo trudno, najtrudniej Królowi. »Nie mogem i ja,

pisze Stanisaw August, inaczej uczyni, jak okaza
w gosie osobistym z tronu najywsz take moje rado
i wdziczno* *). »Pamitny ten dzie bdzie w dziejach

naszych (rzek Stanisaw August do Izby) jako dotd
niepraktykowany, aby takim pdem, tak zgod serc

i umysów, tak wan czynno zdziaano... Albo szcz-

cie ojczyzny od tego momentu zakwitnie? Nie aujmy
majtków, ukracajmy zbytki. Nie oszczdzajmy nic na

obmylenie sposobów do jak najprdszego uskutecz-

nienia tak pomylnie zacztego dziea. W tym zamiarze

pytam JJ. PP. Marszaków, czyli ju maj podane do

laski stosowne do tego celu projekta, a jeeli s gotowe,

przystpmy do nich i obmylmy coprdzej róda fun-

duszów. Kocham ten naród, z ochot dabym ycie za

niego. Ale podawaje mi sposoby dogodzenia twoim
zapaom! Prawdziwie doznaj, e s zy radoci; radbym

') List do Debolego 22 padziernika.
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wam wynurzy^ co w tym momencie czuj^ ale to roz-

rzewnienie, w którem mnie widzicie, mówi mi nie do-

zwala. O to tylko was prosz, abycie do wynalezienia

funduszów zczonemi siami przyoyli si i to do skutku

doprowadzili, cocie tak szczliwie rozpoczli*.

Król wzruszony mówi przesta, a Dyaryusz do-

daje: »uy skwapliwie tej pory Senat i Ministeryum na

okazanie wdzicznoci, caujc rk Pask«. A gdy
i obaj Marszakowie dopraszali si, aby i stanowi rycer-

skiemu pozwolonem byo »na pokrzepienie ducha« uca-

owa rk ojcowsk: »Bardzo chtnie, zawoa. Król,

czekam was wszystkich z otwartemi rkami«.
Tak si skoczya ta sesya pamitna. Wraenie jej

za granic byo bardzo silne, ale — niekorzystne. Rzucia
ze wiato na roztropno i dojrzao Sejmu, który si
zabiera do reorganizacyi kraju. Wicej ni o tern wie-

dziano, i wówczas i póniej, ten pierwszy krok faszywy,

bo cakiem nieobrachowany, przyczyni si do zdyskre-

towania Rzpltej w Europie, do nieufnoci, z jak na

prace sejmowe spoglday yczliwe nawet mocarstwa.

Pokae si to nie raz jeden; tymczasem posuchajmy,
co mów^i sprawozdawca austryacki«. Tak nadzwyczajnemu
pomnoeniu armii wcale nie odpowiadaj rodki, któ-

remiby utworzy j i utrzyma mona. Na siedm milio-

nów ludnoci w Polsce, po odtrceniu osób do wojska
nie kwalifikujcych si, niewiast, starców, dzieci, ydów^,

duchowiestwa i tak licznej szlachty, pozostanie zaledwo

milion ludzi zdolnych do suby. Z tego miliona trzeba

wzi dziesitego czowieka, to jest odj go od rolni-

ctwa, które jest jedynem bogactwem kraju. Utrzymywanie
tej armii kosztowaoby rocznie 40 milionów, oprócz ko-

sztów wystawienia, które najmniej 20 milionów wynios.
e za ilo monety bdcej w Polsce w obiegu nie

przewysza 100 milionów (inni j podaj na 120), niema
wic adnego stosunku midzy majtkiem kraju a wy-
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datkiem na sam armi. By doj do tak wysokiego do-

chodu^ naoyby trzeba niezwyke podatki ; tym za
szlachcic polski nie podda si dobrowolnie nigdy- przy-

uczony do zazdrosnej, ksicej wolnoci ; wic nalea-

oby chyba umierza zbrojny opór. Bior na uwag zbyt

wysok na kraj stop wojska, wraenie, jakieby sprawi
musiao za granic i niebezpieczestwa wewntrzne, któ-

reby wywoa mogo, biorc to wszystko pod kredk,
ludzie roztropni powtpiewaj, by powikszenie i do

poowy zamierzonej doszo cyfry « ^). Innych ministrów

uwagi ten sam maj sens, lecz twardsz form. »Gdy
uchwaa rzeczona zapada, pisze Stackelberg, wszyscy

ciskali si, jakby ju mieli armi, która zmusi Europ
do uszanowania; o kosztach nie mylano. Teraniejsze

dochody wynosz i8 milionów, a z trudnoci wpywaj;
na armi tak znaczn potrzeba bdzie 50 milionów. To
s dzieci, które dzi si ciesz, lecz przyjdzie srogi al,

gdy trzeba bdzie paci« ^). W depeszy do lorda Car-

marten minister angielski Hailes tak pisze : »Zdziwisz

si zapewne mylordzie, syszc o wielkoci tego pro-

jektu, ale jeli si dowiesz^ e powzito decyzy wprzód,

zanim si zastanowiono, jak tak potg utrzyma, to

jeszcze bardziej dziwi si bdziesz podobnej lekkomyl-
noci, i zrozumiesz atwo, e z projektu nic nie bdzie.

Nie chc ci nudzi mylordzie, dugim i szczegóowym
wywodem, w jak ndznym stanie znajduje si ten kraj

bez handlu i przemysu, któremu ludnoci ubywa. Nic

atwiejszego, jak dowie, e i poowy potrzebnej sumy
nie zbior. To da moe wyobraenie o polskiej polityce « ^).

Bolesne to s sdy, lecz wypadyby jeszcze dla nas

boleniej, gdyby piszcy lepiej znali ubóstwo naszych

I

') De Cache, Raport z dnia 22 padziernika.

*) Smitt, Suworow und Polens Untergang. Leipzig 1 858, II, 1 89.

^) Herrmann, Geschichte des russischen Staates. Gotha 1860, VI, 220.
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zasobów pastwowych. To niedo, e nie byo w Polsce

pienidzy na tak wielkie wojsko ; niedo^ e wielkie

Avojsko ; niedo^ e wielkie trudnoci zachodzi musiay
w zebraniu stu tysicy ludzi bez obowizujcego rekruta;

nie dostawao nadto wszystkiego^ co waciwie wojsko

porzdne stanowi. Zkde wzi naraz kilka tysicy

uzdolnionych oficerów, których dla armii stutysicznej

potrzeba, kiedy dla omnastotysicznego wojska musiano

ich szuka za granic? Zkde dostarczy broni i arty-

leryi w odpowiedniej iloci, kiedy krajowych fabryk

nie byo, a byoby zbyt naiwnem mniema, iby pa-
stwa ssiednie chciay or w takiej mnogoci dawa
na siebie, lub choby tylko go przepuci?...

Uchwaa zgoa niewykonalna, powag Sejmu i na-

rodu kompromitujca, i chyba tem tylko mona j wy-

tumaczy, e j wydali prawodawcy improwizowani,

niewtpliwie w dobrej intencyi, ale nie wiedzcy, o co

chodzi, popchnici przez egzaltowane kobiety i dz
poklasku uniesieni; tych za kilku ludzi, co gbiej
myleli, nie miao wyjawi swego zdania, by nie stu-

dzi powszechnego zapau, owszem, przyklaskiwali oni

sami. Zapa pikny jest, szlachetny i dalekonony ; bez

niego narodu nie zbawi, nawet nie obroni ; ale to wszystko

o tyle jest prawd, o ile ten zapa przyjmie i wytrzyma
prób dowiadczenia, rozwagi i czasu, inaczej nic on nie

wart i owszem szkodliwy. Jak by szkodliwy i jak bez

tych warunków tworzy tylko same zudzenia, zwyk
straw marzycieli, to si pokazao wnet na sejmie, kiedy

posowie uwierzyli naprawd, e co wielkiego zrobili

i wmówili w siebie bezpieczestwo i potg, które im

dawaa sama nadzieja imponujcej armii. Ton mówców
niebawem si podniós; sic iur ad astra brzmiao w uszach

wielu . .

.
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Przystpujc do jednomylnej uchway, zapytywa
Król marszaków, czy maj zoone u laski projekta

do wyvSzukania funduszów. Trafiay w t myl kobiety,

czynic owiadczenia, e gotowe s na armi klejnoty

swe zoy, ograniczy wydatki na toalet, pienine
czyni ofiary; jako niebawem zaproszono do dobrowol-

nych skadek. — Poczciwe to byy uczucia, ale bardzo

nieudolne; nikt ze skadek dobrowolnych nie pokryje

rozchodów pastwa, trzeba podatku. Tymczasem do ma-

teryi podatków nie chciano si zaprzdz. »Pierwej ko-

menda nad wojskiem, dopiero podatki«, mówili po-

wszechnie opozycyjni. » Zanim wojsko stanie, musimy
wprzód wiedzie, od kogo ono zalee bdzie, bymy
sami na siebie jarzma nie ukuli«. »Te radoci nasze

(pisze Stanisaw August nazajutrz po uchwale o stuty-

sicznej armii) byy ju wczoraj stpione nietylko roz-

w^ag, e przy najwikszem wysileniu zaledwo do 60 ty-

sicy docign bdzie mona, lecz i tem, e wzmaga
si znowu opozycyjna impreza, a osobliwie u Potockich,

wyj z pod wszelkiej zwierzchnoci Rady i mojej, to

przysze wojsko, tak, ebym ja z Rad zosta prawie

jakby malowany« ^). Straszliwa kwestya komendy nad
wojskiem stawiaa si po raz w^tóry, a z wiksz ju
ostroci; uchwaa o armii, która miaa wzmocni Rzplt,
przydaa jej wewntrznego rozdarcia; po nierozwanym
zapale, zapalczywe swary. Stanisaw Potocki wniós pro-

jekt, majcy na celu przywrócenie (w miejsce Departa-

mentu, bdcego czci Rady) Komisyi wojskowej, nie-

zalenej od Króla i Rady, zalenej jedynie od Sejmu.

') List do Debolego 22 padziernika.
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Na tern polu miay si raz jeszcze zmierzy oba stron-

nictwa. Bój toczy si zacity, a tak niebezpieczny, e
o maoco nie rozbi Sejmu, cho o tem wiadomo nie

przesza do publicznoci i do póniejszych nawet histo-

ryków.

Przy Departamencie stao grono królew^skie^ ludzi

bd yczliwoci zwizanych^ bd przewiadczonych

o rzetelnych korzyciach, który ówczesny zarzd wojska

krajowi przynosi. Wprawdzie, i w tem gronie zdarzyy

si, jak to widzielimy, dezercye; chwia si i Szczsny

Potocki to przez swych imienników, to przez Stackel-

berga cigniony : ale jednak powana wikszo bisku-

pów^ senatorów wieckich i ministrów uznawaa konie-

czno utrzymania tej magistratury. Król, agodzc umy-

sy, jak to byo jego chwalebnym zwyczajem, uoy
projekt czynicy znaczne ustpstwa przeciwnikom. Wedle
prawa z roku 1776^ czonków Departamentu wybieraa

Rada Nieustajca; otó Król proponowa, aby odtd
Departamenty zostajc zaw^sze pod nadzorem Rady, skada
si z czterech hetmanów, dwóch jeneraów artyleryi,

dwóch wielkich pisarzów, zatem z omiu czonków nie-

odwoalnych, obok innych czonków wybieranych nie

ju przez Rad, ale przez Sejm. Godzio si przypuci,

e majc prawo wybierania czonków Departamentu,

Sejm móg na takiej zmianie poprzesta. Ale zawadzaa

czno Departamentu z Rad, we wniosku królewskim

zastrzeona; chciano wojska niezawisego od Rzdu,
projekt królewski nie móg dogodzi.

Obok Króla i jego przyjació, obroc Departa-

mentu by Stackelberg, lecz ten na innych cakiem mo-

tywach obron swoje opiera. Wedug niego^ Stany skon-

federowane nie miay prawda znosi tej magistratury.

W r. 1776, gdy Sejm Mokronowskiego postanowi zwi-n Komisy wojskow a rozszerzy wadz Departa-

mentu, musia zada pozwolenia Dworów, z uwagi,
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e te instytucye byy opisane w konstytucyi objtej

g-warancy. To pozwolenie byo dane i way tyle co

gwarancya ; zatem i obecny Sejm nie moe tak wanej
zaprowadzi zmiany bez nowego przychylenia si pastw
porczajcych. Odpowiadano mu na to, e akt gwarancyi

do traktatu rozbiorowego przyczony, to tylko obej-

muje, co wzgldem formy rzdu na sejmie rozbiorowym

uchwalonem byo, e z natury rzeczy do póniejszych

postanowie odnosi si nie moe, e zatem te ostatnie

Rzplta ma prawo, nie odwoujc si do nikogo, zmieni
lub usun, wedle woli swojej. Widzc, jak powaga jego

od czasu pruskiej deklaracyi upada, i mocno losem De-

partamentu zaniepokojony, prosi Stackelberg o pomoc
austryackiego ministra. Na wyrane jego danie, w tym
samym duchu ale bardzo ostronie, przemawia de Cache

do poddanych obukrajowych ; mianowicie ks. Czarto-

ryskiego stara si przekona, e bez zasignicia zdania

Dworów nie mona narusza Departamentu wojskowego.

Odrzek Ksi, e osobicie inaczej jest o tem przeko-

nany ; mniema, e spraw t naley zostawi wewntrz-
nemu urzdzeniu Rzpltej ; e co do niego, gdyby si
odezwa za Departamentem a przeciw przywróceniu Ko-
misyi wojskowej, straciby wszelki wpyw u przyjació ^).

Mao wic tym razem dopomogy Królowi starania mi-

nistrów obu Dworów cesarskich.

Przeciwników Departamentu ju znamy; przyby
im teraz nowy, potny spr2ymierzeniec: by nim Dwór
pruski, mia za do tego wane powody. Pomimo po-

pularnoci, któr mu zjednaa deklaracya, Fryderyk

"Wilhelm nie by rad z obrotu rzeczy w Warszawie.

Nie podobaa mu si odpowied Stanów, któr Buch-

holtz z tryumfem by zapowiedzia. »To jest pusta ga-

danina (pisze Król w swym reskrypcie), któr tak uo-

') Raport do ksicia Kaunitza 22 padziernika.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 14.
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onO; aby nic stanowczego o aliansie nie powiedzie,

popisa si z powikszeniem armii i pochwyci moje

sowo o zarczeniu granic Polski ^). »Pomimo najpi-

kniejszych zarcze Buchholtza, mówi Ministeryum w ra-

porcie do Króla, koniec koców, Król polski otrzyma,

co chcia; uchwa o powikszeniu armii i komend
nad ni, skoro Departament przypuszczony zosta do

przysigi « '^). Te niedo pomylne dla Prus rezultaty

przypisywano w Berlinie niezrcznoci Buchholtza. Ju
dawniej miano o nim przekonanie, e przywyky krok

w krok i za Stackelbergiem, obecnie, gdy z tym osta-

tnim trzeba wojn prowadzi, nie podoa swemu zadaniu.

W tym celu, jak wspomnielimy, posano mu do po-

mocy Lucchesiniego. Musimy pozna si z t osobi-

stoci.
Margrabia Hieronim Lucchesini, rodem z Lukki,

mia lat 36, gdy przyjecha do Polski. Karyera jego na

Dworze pruskim bya bardzo szybka, zaledwo lat kilka

upyno, odkd po raz pierw^szy przedstawi si w Ber-

linie. PYyderyk II, który ju zmierzi by sobie na swym
dw^orze cudzoziemców, a w przedstawiajcym si widzia

waciwie pretendenta do suby, powita go po gru-

biasku : »Panie magrabio, dopókito margrabiowie wo-
scy bd tak podli, by si sprzedawa niemieckim mo-

narchom ?« Dopóty, N. Panie, odrzek Lucchesini wcale

niezmieszany, dopóki monarchowie niemieccy bd tak

gupi, aby ich kupowa«. Podobaa si odpowied; zo-

sta szambelanem i lektorem królewskim. Ale, jak mówi
Mirabeau, wicej on tam sucha ni czyta, i niemao
w tej szkole nauczy si. Umys jasny, bystry, przeni-

kliwy, w historyi i literaturze staroytnej gruntownie

wywiczony, z francuskim dowcipem czy wosk prze-

') Reskrypt do Buchholtza z dnia 21 padziernika.

^) Raport z dnia 27 padziernika.
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biego. Charakteru elastycznego^ monaby powiedzie
adnego ; o zasady i sumienie nie troszczy si, suy
temu, kto go paci, lecz suy gorliwie i na wszystko

by gotów, by panu swemu zapewni wygran; intry-

gant raczej ni dyplomata, jak wiksza cz ludzi po-

litycznych w wieku XVIII. Gdy go posano do Mo-
guncyi dla dopilnowania wyboru Dahlberga na koadju-

tora arcybiskupiego, przebiera si tam za kupczyka,

jubilera, by si dosta do kanoników. Z niemniejsz

zrcznoci sprawi si w Rzymie, dokd jedzi, aby

uzyska potwierdzenie papieskie tego wyboru. Te dwie

misye tak wysoko podniosy go w Berlinie, e pod ko-

niec roku 1788, zamierzano go posa do Petersburga,

dla prowadzenia negocyacyj, które w myli Hertzberga

zamkn miay wojn tureck przez pruskie poredni-

ctwo. Lecz e Katarzyna nie spieszya si z przyjciem

tego porednictwa, ani zapowiedzianego do Berlina no-

wego posa (Nesselrodego) nie przysyaa, nie wypadao
Kellera z Petersburga zbyt prdko odwoywa ; wskutek

czego i przyjazd Lucchesiniego nie zdawa si naglcy.

Prosi tedy Margrabia, by móg par tygodni przeby
w Warszawie i przypatrzy si polskiemu sejmowi,

rzeczy zupenie nowej dla siebie. Skorzystano z jego

ochoty, opatrzono sowicie na drog, a Buchholtzowi

dano rozkaz, aby si z nim znosi w kadej sprawie.

.atw^ w Warszawie bya rola Lucchesiniego. O ile

Stackelberg by dumny i pogardliwy, Buchholtz ciki
a w sobie zaufany, de Cache ostrony i trzymajcy si
na uboczu, o tyle Lucchesini ruchliwym by, wymownym,
ujmujcym, a e z równ atwoci wada francuskim

jak aciskim jzykiem, wic z kadym z posów mia
drog do porozumienia. Nie szczdzc obietnic ani kom-

I^H plementów, uprzedzajcy sw grzecznoci i wizytami,

^B umiejcy trafia w myl tych , z którymi rozmawia,

^B peen serdecznych niby zwierza sie, w których sowa

L

I

14*
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prawdy nie byo^ podbi odrazu serca i zyska zaufanie

znacznej liczby czonków Sejmu ; i — jak mówi poeta —
»wzia icli myl pocha, umieci los Ojcz3^zny na szcze-

roci Wocha«. Suchano skwapliwie zarcze jego o pra-

woci i wielkodusznoci Fr. Wilhelma o bezintereso-

w^nych uczuciach tego monarchy^ który, jak ITollandyi

dopiero co odda znaczne usugi, tak najgorcej pragnie

przywróci Rzeczpospolit do dawnej wietnoci i zy-

ska w niej monego i yczliwego ssiada. Pochlebiao

to niejednemu, gdy sysza, e moe by potrzebnym

tak wielkiemu monarsze, e wejdzie w przyjacielskie

stosunki z tak gon jak Lucchesini osobistoci; wic
szczeroci za mnieman odpacajc si szczero, wy-

wntrzano mu si ze wszystkich nadziei i obaw i, jak

to fatalnym jest u nas naogiem, odkrywano przed cu-

dzoziemcem najsabsze strony swoich przeciwników a na-

wet przyjació ').

') Czytelnik moe rad bdzie przypomnie sobie kilka wierszy, któ-

remi Trembecki trafnie mow Lucchesiniego oddaje

:

„Pan mój, niezmiernie wielkiej pan oraz krainy,

Która przechodzi Moz i ju siga Dwiny,

Ma wszystko, co da moe niebieska szczodrota.

aden wicej monarcha nie posiada zota...

W tym zbytku pomylnoci có ma wicej da
Prócz, eby was ssiedzi szczliwych oglda?
Mnie wic zesa, abycie nieostronej stopy

Nie wnieli na obudne pod wami podkopy ..

Widzc Moskwa, e wasze przez to ufno traci.

e was dotd waya jak swych modszych braci,

Inszy, ale szkodliwszy przed si zamys bierze:

Równe wam ofiarujc i wieczne przymierze.

Równe, sowo powabne, lecz moc przewagi,

Takby do was wpywaa, jak Londyn do Hagi...

O szlachetny narodzie... uczuj twoje siy.

Znie zawady, co dotd twe mstwo tumiy,

A gdy bdziesz z Rosy wszelkie spóki kruszy.

Staraj si i upione Galicyany wzruszy.
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I

Pomimoto wszystko, pomimo, e go przyjto z otwar-

tem sercem i rkoma, Lucchesini nie by zadowolony

z usposobienia Polaków. Widocznie przyjecha on z gow
nabit planem herszbergowskim zaokrgleniem Prus od

strony polskiej. W rozmowach z Polakami szuka jakiej

podstawy, jakiego wtku do tego planu, szuka —
i znalaz zawód. lady swojego rozczarowania zostawi

w obszernym raporcie (18 padziernika), którego warto

cho w treci posucha; nie wiadczy on bynajmniej

na niekorzy nasze.

Polacy, zdaniem Lucchesiniego, z adnym ze swych
ssiadów nie pogodz si: od Moskwy odstrczaj ich

cigle dokuczliwoci jej wojsk, od Austryi uciliwy
despotyzm Cesarza w Galicyi, od Prus co na Wile
i monopol soli. Ich pragnieniem jest wyzwoli si od

wszelkiego wpywu zagranicznego. Królowi pruskiemu

atwiej pozyska ich wdziczno ni ufno, i jeeli

dzisiaj zapomnieli o niebezpieczestwie wkroczenia woj-

ska pruskiego, to tylko dlatego, e przymierza z Mo-
skw chc unikn. Nie mona sobie obiecywa, aby

Sejm przysta dobrowolnie na odstpienie Prusom ja-

kich ziem w^ zamian nowych nabytków. »Interes oso-

bisty jest jedynym bodcem tego narodu lekkomylnego
i zepsutego. Szlachta zanadto dba o wygody, których

dowiadcza w dzisiejszej anarchii, by kiedykolwiek przy-

ja chtnie pruskie panowanie, choby za to oswobodzi

Precz zimne namylania, precz licha obawa,

Im wicej przeciwników, wiksza bdzie sawa:

Pocze ludów naszych niech si inne boj,

Szczere z mym tylko panem zwizki wam przystoj.

Tak si on w waszej kocha Rzeczypospolicie,

e swe kraje, swe wojska, swych skarbów uycie,

Osob nawet wasn, bronic was od szkody,

Na niebezpieczne gotów narazi przygody.

Dopiero spena wesó i fortunny bdzie.

Gdy was, swem dzieem, ujrzy w pierwszych potg rzdzie ! . .
."
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miaa Galicyanów od jarzma, austryackiego«. Cz na-

rodu^ która dzisiaj skutkiem deklaracji przechylia si
na stron prusk, skada si z nieprzyjació Króla i Rosyi,

z poddanych polsko-austryackich, ze szlachty wielkopol-

skiej, która si boi Prus, a nakoniec »ze stronników po-

tnej rodziny Czartoryskich, na której czele stoi ko-

bieta przedsibiorcza, która nienawidzi Rosyi, bo pragnc
tronu dla swego syna lub zicia, obawia si przeszkód

z jej strony«. Ci wszyscy chcieliby z pomoc prusk
swoje wykona zamiary, lecz o powikszeniu Prus nikt

nie myli. Wszelako, jeli wypadki tak si obróc, e
Król bdzie musia zacz wojn, Polska moe si przyda.

»0d chwili gdy w wojskach pruskich, Polacy obacz
nieprzyjació Austryi i Rosyi, cay naród, N. Panie,

bdzie za tob. Galicyanie wtedy z ochot dwigaliby

ciar wojny i w^tedy daoby si take zamierzone cesye

otrzyma. Gdyby za Królowi (dodaje ironicznie) wicej

zaleao na przywizaniu narodu tak pochego i zmien-

nego, jak Polacy, nieli na znacznem powikszeniu swego

pastwa, to nic atwiejszego, jak zawrze z nimi przy-

mierze, bo ich ulubionem marzeniem jest przystpi do

Ligi Niemieckiej «. — Lucchesini ma gbok niech
do Stanisawa Augusta i radzi, by jego wadz przy

kadej okazyi obcina^ ukróca mu rodków wpywania
na naród. Nie podoba mu si projekt zwikszenia armii,

lecz temu zwikszeniu zapobiey si najpewniej, a bez

obraenia narodu, usuwajc wojsko z pod zwierzchnoci

Króla; dlatego nie zaniedbuje on ostrzega Polaków,

e zostawiajc armi pod rozkazami Króla i Departa-

mentu, tern samem j wydaj na wol Moskwy ^). Nie

ukryw^a on take, e w pooeniu obecnem naleaoby
trzyma w Warszawie kogo zdolniejszego od Buchholtza.

»Dobrze on wywizywa si ze swego zadania, gdy

') Raport z dnia 15 padziernika.
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ze Stackelbergiem yl w zgodzie, lecz gdy wypado
odczy si od niego^ i owszem krzyowa jego plany,

ju nie wystarcza; minister saski musi mu pomaga.
Zbyt skonny do wierzenia temu, czego pragnie, w chwi-

lowym wybuchu gorczkowego patryotyzmu widzi ju
upadek rosyjskiego wpywu, do czego jeszcze daleko *).

Wszystkie te wnioski i spostrzeenia Lucchesiniego,

a nadewszystko owa gboko pomylana rada, e wyj-

mujc armi z pod wpywu królewskiego, najpewniej si
przeszkodzi jej powikszeniu, zbyt byy pokrewne Ga-

binetowi berliskiemu, aby nie miay by przyjte;

wszystkie te przelay si i wsiky w instrukcye po-

sane niebawem do Warszawy. Obok przymierza rosyj-

skiego, powikszenie wojska stao si teraz gównym
przedmiotem obaw pruskich. Na wszelki sposób kae
temu Fryderyk Wilhelm przeszkadza, ale po cichu.

Niech Król i Rada nie maj adnej wadzy nad woj-

skiem ; w potrzebie znie Rad nieustajc ! »Bo skoro

ta Rada przez Sejm konfederacki bya ustanowion, to

podobny Sejm moe j skasowa. Albo Konfederacya

nie suy w Polsce na to, by kad nieregularno
usprawiedliwi?'-^). Instrukcye te, jak widzimy, byy sze-

rokie ; minister pruski w Warszawie móg burzy, co

mu si podobao.

§. 35.

Walka o Departament wojskowy. Mówcy opozycyjni.

I

Obejrzawszy w ten sposób szeregi walczcych w spra-

wie Departamentu i ich dalsze i blisze rezerwy, wrómy
na pole walki sejmowej. »Po uchw^ale równie pospiesz-

nej, jak nieroztropnej, któr powzi Sejm (pisze Lucche-

_

') List poufny do Hertzberga, z dnia 18 padziernika,

^) Reskrypt królewski do Buchholtza, z dnia 17 padziernika.
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sini), zapowiadajc tak znaczne zwikszenie armii, obawa
niebezpieczestw, zagraajcych wolnoci publicznej i nie-

podlegoci osobistej stana w oczach Polaków. Miejsce

radoci, e bd mieli armi stutysiczn, zaj teraz

strach, e ukuj na siebie kajdany. Ten strach jednoczy

wszystkich, którzy nie zale od Króla i ambasadora

rosyjskiego. Nieprzyjaciele obecnego rzdu i wadzy kró-

lewskiej korzystaj z dzisiejszej gorczki patryotycznej,

by rzd obali a wadz królewsk obci, jak bya przed

podziaem ')«. W istocie, uchwaa o armii nieco fanta-

styczna, wywoaa cay szereg fantastycznych obaw, któ-

remi w pewnych razach, najatwiej podobno wojowa,
równie jak fantastycznemi nadziejami. Kto stoi na grun-

cie rzeczywistoci, kto zna sprawy dotykalnie i nieraz

je w swem rku obraca, ten ani pogrókami, ani przy-

puszczeniami nie da si poruszy, dopóki po za niemi

nie ujrzy czarno na biaem dowodów i faktów, dopóki

ich nie sprawdzi i nie obliczy. Przeciwnie* w zgroma-

dzeniu, gdzie dowiadczenia rzeczy publicznych jest mao,
gdzie wikszo posów decyduje o rzeczach, których

nie zna, tam nie rozwaga, nie rachunek tworzy decyzy,
ale wraenie, które tembardziej pociga, im rzecz jest

mniej okrelona i do samej imaginacyi i uczucia prze-

mawiajca. Taki wanie charakter miaa caa argumen-

tacya opozycyi sejmowej ; same widziada i strachy : wi-

dziada armii, której nie ma i nie bdzie; widziado

Rady Nieustajcej, która nikomu grozi nie bya w sta-

nie ; strach niewoli pod despotyzmem królewskim, któ-

rej u nas nigdy nie byo i przy charakterze narodowym
nigdy by nie moe. O ileby wszystko, i nadzieje, i oba-

wy, do trzewiejszej zeszy miary, gdyby Sejm zada
sobie prac rozway naprzód mono krajow i we-

dug tego si zbrojn ustanowi!

') Raport z dnia 25 padziernika.
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Odnowiona w takiem usposobieniu walka o wadz
nad wojskiem, trwaa dni dziesi i zaja cztery dugie
posiedzenia. Dyskusya zacza si 24 padziernika. Pier-

wszy gos waniejszy by Stanisawa Potockiego^
który przemówi w obronie wasnego projektu o Komi-
syi wojskowej niezalenej. Musimy poda kilka ustpów
z jego mowy; w niej jest tre obaw i pogldów opo-

zycyi. Szczególnie bi Potocki w zawiso Departa-

mentu od Rady. »Departament rzdzi wojskiem pod po-

zorem Rady, ale i w niej zasiada, i co zdziaa, sam
sdzi i potwierdza. Jake siebie samego pilnowa on

moe? wojsko jest waciwie przy Radzie, która niesy-

chanym w wiecie przykadem czy w sobie te nie-

zgodne wasnoci: wykonywania i dozierania swych czy-

nów. — Powiedzmy mimochodem, e dzi nikogo to

nie dziwi, i minister wojny, rzdzcy wojskiem, zasiada

w Radzie ministrów, która krajem rzdzi, i e to wspólne

zasiadanie nietylko nie przeszkadza wzajemnej kontroli,

ale j uatwia; dla ówczesnej opozycyi by to gówny
powód obaw. — » Pytam, jakie tu jest bezpieczestwo

dla obywatela, co go zasoni od wojskowej przemocy?

Czy on pójdzie skary si do Rady na Rad; a wtedy
czy ona go nie ukarze i czy obyw^atel nie zyska tylko

jeden powód wicej do skargi? Miaby pewnie Sejm
dzisiejszy nielekkie tego, co mówi przykady, gdyby
delegaci egzaminujcy Departament ju byli zdali spraw
ze swych czynnoci. Lecz cho nie zdali, miem wezwa
ich wiadectwa. Co czyni, co mia tylekro Departa-

ment przy tak szczupem wojsku, wie kady, co zna

przesze Sejmy, co pomni owe nieprzekonanego prawem
obywatela wizienie ^). Co czyni, co módz bdzie De-

I

^) Mowa o chorym na umyle Sotyku, którego osadzono we wa-
snym paacu w Kielcach, na danie Kapituy i przez wzgld na zgor-

szenie, jakie dawa w swej katedrze.
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partament przy stutysicznego wojska wadzy, któ moe
nawet przewidzie? Chyba ten, co poprzedniemi przysze

mierzc kroki, osdzi, e mu tyle w dopuszczaniu si
wszystkiego atwoci, co mocy przybdzie, e bdzie
mia, co bdzie móg, co zechce !« Rzecz prosta, e
wobec takiej perspektywy na niejednym skóra zadraa,
bo jak twierdzi mówca, na nic si nie przydadz zaskar-

enia Rady przed Sejm. »Sejm kasuje czasem jej rezo-

lucye, ale to nie nagradza jej postpków, a dowiadcze-
nie uczy, jak wiele Rada i na Sejmie przewaa. Nowy
projekt wieo podany chce wprawdzie, aby Sejm (nie

Rada) wybiera czonków Departamentu, lecz czy to

zerwie zw^izek tych magistratur? Bynajmniej. Jedno
mocy, zczenie razem wszystkich Rzpltej si, ogarnienie

ich, ale ju sow^ne ale rzetelne Rady jedynowadztwo,
widocznym jest tego projektu zamiarem !«

Ktoby si domyli, nie znajc tej mowy, e Rzplta

moga si kiedykolwiek skary na zbytnie zczenie
swych si?... Ale idmy dalej. »Nic podobnego nie grozi

ze strony Komisyi udzielnej, bo ona tylko rzdu wojska

pilnuje, bo ma czujnego w Radzie dozorc, która, gdyby

j widziaa wykraczajc ze swej wadzy, zwoujc Sejm,

pana wspólnego moe wezwa na pomoc. A tak poskro-

mi Komisy zawsze bdzie w rku Rady, gdy prze-

ciwnie poskromi Rad, nigdy w niczyichby nie byo.
Od przemocy Departamentu nic nas nie waruje, od naj-

mniejszego gwatu Komisyi kady zasoni si moe.
Z tego porównania niech kady wnosi, co mu wasne
i kraju bezpieczestwo obiera kae. Czy tylko Rada
i Departament zdolne s wojskiem rzdzi i zdziaa
szczcie narodu? Za có mu dotd uciskiem nie pod-

por byli ; za có ogrom stutysicznego wojska tym po-

wierza, którzy z kilkunastu tysicami wicej mieli, ni
im wolno byo, a którym przy stutysicznem wojsku

wolno bdzie co zechc. « Koczy mówca patetycznym
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zwrotem do Króla, e gdyby Stanisaw August móg
panowa zawsze, gdyby by niemiertelny, naród nie

miaby tych obaw. »Lecz kiedy nas osobiste w WKMo-
ci zaufanie nad cig drogiego Jego ycia zapewni nie

moe, kiedy woa na nas przyszo, a przeszo ostrzega,

dozwól Miociwy Królu, by dzieci Twoje- by ten naród

szczerze Ci suszn bojani swojej wynurzy przyczyn,

a wezwawszy sobie na pomoc króla-Polaka, króla- oby-

watela, jego si wsparciem zabezpieczy na przyszo.

«

Tak koczyli, lub tak zaczynali wszyscy bezmaa opo-

zycyjni czonkowie^ powtarza si to kilkanacie, jeli

nie kilkadziesit razy, a to zapewnianie swej ufnoci

w Królu jest tem przykrzejsze, e byo kamane. Bo
nie mogli obawia si Rady, któr sami wybierali, tylko

obawiali si Króla, którego zmieni nie mogli, a który

sw pilnoci, wiadomoci rzeczy i sw askawoci
zawsze na czonków Rady wpyn umia.

Czytelnik nie bdzie zapewne wymaga, bymy ca-

ej dyskusyi podali mu obraz. Nie bya to waciwa
dyskusya; najczciej szereg mów nie wicych si
z sob. Znaczna cz posów przychodzia z przygoto-

wanemi na pimie mowami ; czytajc je, powtarzali wy-
wody, które dopiero co zw^ycizko byy odparte. Kr-
cono si w kóko, powtarzajc si bez koca, nuc su-

chaczów bez litoci. Niepodobna choby w miniaturze

przedstawi tych lunych, oratorskich popisów ; dlatego

przestaniemy na streszczeniu naprzód pogldów opozy-

cyi, a nastpnie podamy argumenta, na jakich si strona

rzdow^a opieraa.

Niemcewicz, domownik ksicia Czartoryskiego

i jego adjutant, który wanie na tym sejmie sw^ój za-

wód polityczny zaczyna, twierdzi, e choby Departa-

ment chcia si poprawi, »to w tem si nie poprawi,

w czem jest najstraszniejszy, bdzie zawsze czci tej

Rady, której, bez najwikszego swobód naszych niebez-
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pieczestwa, rzdów wojska odda nie mona. W wol-

nym rzdzie wadz dzieli^ nie za w jednem ciele gro-

madzi naley. « Tak zasad monaby wybaczy mo-
demu poecie

; gorzej, e j wyznawali ludzie duo wicej
dowiadczenia majcy. — Ignacy Potocki, mówca
zwizy i jasny, nie bawi si jak brat jego w retoryczne

figury, ale z tej samej co inni wychodzi zasady, e Rada,

której zapewniony dozór nad Departamentem, nie po-

winna mie wpywu na wojsko ; co za mówi o Radzie,

znaczy miao Króla. Zarzuca stronnictwu królewskiemu,

e nie mówi szczerze: »Radzimy i chcemy otwarcie po-

wierzy rzd wojska Radzie Nieustajcej. Poco zakry-

wa sowami, co jest celem myli? Tak jasno podana

propozycya inaczej brzmie, inaczej przeraa bdzie
umysy i kierowa zdania prawodawców ! A stanie si
to niewtpliwie, e Rada obejmie Rzd nad wojskiem,

jeeli utrzyma si czno Departamentu z Rad; stanie

si pomimo wszelkich zastrzee, bo okrela wadz tej

magistratury albo jej nie okrela, na jedno wychodzi.

Powiadaj, e Rada zdaje spraw z swych czynnoci

Stanom Rzpltej. Tak, ale mówi na sejmach o Radzie,

jest to mówi o królu, o senatorach, o posach, przed

królem, przed senatem i Stanem rycerskim ; kiedy prze-

ciwnie, mówi o Komisy i udzielnej przed Sejmem, jest

to mówi o sudze przed panem. A nadto, jak si spo-

dziewa, eby Rada sama na siebie sejmy nadzwyczajne

zwoyw^a chciaa? Czy raczej, jak ju widziano, sejmów

wolnych w Konfederacy na ziemi, i w ten lub inny

sposób zasuonej kary nie uniknie ?« — Pomijamy mo-

wy Szymanowskiego, Kublickiego, take do-

mownika Ks. jeneraa ziem podolskich, i Suchorze w-

skiego, niezmordowanego krzykacza; ich argumenta

byy tesame, z wikszym lub mniejszym powiedziane

ogniem. — Sapieha, najwikszy deklamator, jakiego

ten Sejm posiada, sypa z dziwn atwoci byszczce
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paradoksa; jako wzi na siebie apolog-i wadzy het-

maskiej. »Rozwalono t wadz w r. 1764 (mówd) i —
kraj zosta podzielony! Pomiarkowano si w roku 1775,

e poty cakowite zostay granice, póki im pilnych

nie odjto stróów, przywrócono w czci ich prawa.

Departament wysz ma teraz wadz
;
przez niego to

Rada i rozkazuje i w^ykonywa, przez niego rzd wolny

w jedynowadztwo przemieni si moe. Niech przy

Sejmie bdzie moc prawodawstwa, wojny i traktatów,

przy Radzie dozór, przy Komisyi wojskowej w^ykonanie

i rzd wojskiem, przy jurysdykcyach cywilnych sdo-
wnictwa, a w ten sposób i anarchii si uniknie i samo-

w^adztwa.« Nic nowego nie przyniosa mowa wojewody
Walewskiego; zato Rzewuski, pisarz, owiadczy,
jako delegowany do zbadania czynnoci Departamentu,

e cho zbadania jeszcze nie ukoczono, powiedzie je-

dnak moe, e Departament o wojsko jest niedbay, fa-

woryzuje swoich wybranych, ale najbardziej w tem za-

wini, e ulega wszystkim natchnieniom najwyszej kra-

jowej wadzy, pomimo, e go do tego prawo nie obo-

wizywao, e raporta komendantów czytane byy przed

sesy (przez Króla i Komarzewskiego, których nie wy-

mienia), i e gotowe rezolucye (rozumie si od Króla)

na sesye przynoszono. — Brzostowski lka si, e
Rada z wojskiem moe przeszkodzi obradom sejmo-

wym i w czasie bezkrólewia narzuci Króla. Zbijew-
ski i Mierzejewski powtarzaj, co przed nimi po-

wiedziano. SzczsnyPotocki tak si tómaczy, jakby

nie chcia nic powiedzie; w konkluzyi pragnie »widzie

magistratur podleg najwyszej wadzy sejmujcej «,

a podleg przecie kada bya. W równym kopocie

jest ksi Czartoryski; »le jest, mówi on, gdy De-

partament razem rzdzi i doziera; le take, gdyby Ko-
misya miaa by od Rady niezawis. « Dodaje póniej

(30 padziernika), jakby chcia si poprawi: »Szczli-
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wo ojczyzny niewtpliwie pewniej si znajdzie, gdy
si wadze rzdowe rozpyn na róne magistratury,

jedna drug strzegce.

«

§. 36.

Dalszy cig tej walki. Obrona Departamentu.

W ogólnoci argumenta opozycyi byy sabe*);

trudno jest zej sprawy broni dobrze. Idc za wieym
przykadem Holendrów i Belgów, opozycya daa sobie

tytu stronnictwa patryotycznego. Tymczasem w jej mo-

wach patryotyzmu nie zna ; troski o si, o bezpiecze-

stwo Rzpltej, o ad wewntrzny bardzo mao; a tylko

niepokój o wolno i bezpieczestwo indywidualne, ja-

koby przez rzd zagroone, o co w Polsce doprawdy
najmniej naleao si niepokoi. Suchajc tych ludzi,

pomyleby mona, e epoka saska jeszcze nie mina!
Szczerszym, zacniejszym i daleko wyszym by pogld
mówców ze stronnictwa rzdowego, zwaszcza z Senatu;

wiele tam zdrowych myli, nauki, przezornoci ; czu
bole dowiadczenia, pami pierwszego rozbioru. Ka-

sztelan Ostrowski przypomina, e przyczyn nieszcz
naszych, oderwania znacznych prowincyj i utracenia pra-

wie egzystencyi midzy europejskiemi mocarstwami, nic

innego nie byo, jak rzd nieczynny, a w^aciwie brak

rzdu. Albo wic Sejm powinien by nieustajcy, albo

magistratura ten Sejm reprezentujca, powinna by praw-

dziwym rzdem. Rzd nie moe zjawia si tylko co

dwa lata, na krótko; jego obowizkiem jest cigle czu-

wa, cigle dziaa, inaczej byoby jedno, co nie mie

') Przyznaje to ks. Adam Czartoryski (y%vot Niemcewicza str. 58),

cho sd jego o .Sejmie czteroletnim uleg wraeniu, jakie wyniós z lat

modzieczych, z koa rodzinnego.



Dalszy cig walki. Obrona Departamentu. 22%

g-o wcale. Niech Sejm powoa do niego tych, którym
ufa^ byleby by. Bardzo czsto nie jest podobna od-

dzieli zarzdu wojska od polityki zagranicznej; jake
temu obowizkowi odpowie Komisya wojskowa^ nie b-
dca w^ cznoci z Rad? Albo jak wyobrazi sobie

Rad, obok Komisyi niepodlegej w czasie bezkróle-

wia? Poprawi Rad, na to zgoda, ale wywraca form
rzdu, niebezpiecznie. — Marsz. Raczyski mówi, e
nie byo w naszych dziejach przykadu, aby który Król
targn si na w^olno narodu, ale za to widziano wiele

wypadków, e hetmani uciskali wolno obywateli. By
temu zaradzi, utworzono Komisy, któr nastpnie
wlano do Rady; teraz znowu chcemy to odrabia i po-

wraca do hetmaskiej niezalenoci w^ kilku osobach

umieszczonej. Osabienie rzdu jeszcze bardziej osabi
naród.

Niepospolit i bardzo dosadn bya mowa kaszte-

lana Opackiego. Potomek staroytnej rodziny, która

za Wazów znacznego na królewskim dworze uywaa
wzicia i »przez cige wysugi wlaa sw fortun w ono
Rzpltej«, dzi jest jednym z najuboszych midzy sejmu-

jcymi, lecz w^ zdaniu swojem niepodlegy. adna na-

groda od Króla go nie spotkaa, bo na ni nie zasuy.
Nie chce on tern komukolwiek uwacza, bro Boe.
»W adnym narodzie nie jest wstydem bra dary od
swego króla, ale tylko od króla«. Tego nie mówi do
Stanów, bo one umiej szanowa charakter spózasia-

dajcego z niemi, ale mówi »do tej uprzedzonej publi-

cznoci, która mie ze zniewag Tronu i Stanów w czasie

obrad klaska w rce i miechy czyni. Kiedy w^ wo-
tach swoich Senat pokaza si prawie jednomylnym,
syszany by miech urgliwy z pogard powagi tej

wspaniaej obrad wityni. Gdy marszaek sejmowy da
zdanie przeciwne Królowi, syszelimy oklask rk, sa-

mym tylko igrzyskom przyzwoity. Warta jest pochway
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nie miechu jedno Senatu; warta jest konsyderacyi^

nie oklasku teatralnego, opozycya kadego z nas id-
cego za swem przekonaniem, ale te dwa ohydne wy-
padki miechu i klaskania s jeszcze dowodem ducha

stronnictwa tak szkodliwego Ojczynie. Oto i na posie-

dzeniach prowincyonalnych, moe i w tej Izbie, licz

nas ju za przedaców, wymieniajc: ten dworski, a ten

Pawa, ten Gawa, ten jest tego, a ten owego. O vSzla-

chetny narodzie, takato jest wolno twoja, aby si
kady z nas sw^oim nie nazywa! Co przyzwoitsza, czy

i za zdaniem Króla, którego interesem jest królowa
potnemu narodowi, czy te by klawiszem równego
sobie obywatela, który datkiem i uudzeniem chce do-

pi swego interesu? Samo imi partyzanta nie podoba

mi si, bo jest nieoddzielnem od podlegoci; niech

wic haba padnie na tych, co wze narodowego zwzku
przy królu i wolnoci chc rozdziela na wzeki !« —
Tak zawarowawszy niepodlego swego zdania, zacny

kasztelan daje trafny obraz rzdu Rzpltej. »Rada jestto

szczliwy wynalazek, którego przodkowie nasi wyszuka
nie mogli czy nie chcieli. Caa Rada jestto poredni-

ctwo midzy Królem i narodem ; Departament wojskowy

jestto porednik midzy wojskiem a narodem ; Depar-

tament sprawiedliwoci porednik midzy mocniejszym

a sabszym; Departament cudzoziemskich interesów b-
dzie znaczy ustawdcznego przestrzegacza, aebymy si
w aeuilibrium Europy nie oliznli, gdy raz do niego

wejdziem ; do Departamentu policyi naley pilnowa,

aeby porzdki dawne i nowe skutek swój wziy ; De-

partament skarbowy oko mie powinien na Komisy
skarbow, aby ta nic nie wydawaa nad przepis Sejmu.

Któ nie widzi, e te Departamenta s spryn jednego

rzdu midzy Sejmem a Sejmem? Kto je skada? Osoby

wybrane bez intryg, bez przemocy, bo sekretnemi go-
skami. Nikt w nich nie dojdzie do przemocy, bo termin
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dwu a najwicej czteroletni, takiej dzy tam kadzie.

Komu Rada rachunek zdaje? Sejmowi, który moe na-

prawi i czonków odmieni. Gdzie tu wic niebezpie-

czestwo? Rada t/i pleno jest caoci: odcina od niej

którykolwiek czonek byoby równie szkodliwem, jak

ca Rad znosi. To mówi bez adnego interesu, bo
si do Rady nie ubiegam. Cakiem co innego jest pro-

jektowana Komisya wojskowa; w niej s ministrowie

i senatorowie doywotni, w niej rzd samowadny nad
wojskiem ; a to ju zakrój wadzy hetmaskiej i tej

przemocy nad stanem szlacheckim^ z której niedawno,

dziki Najwyszemu i Tobie N. Panie, wyszlimy «. Ko-
czy ostrzegajc : »Jeeli nie chcemy, zamiast zabezpie-

czy granice od postronnego nieprzyjaciela, przywie
jarzma niewoli sobie i Braciom, poprawmy Rad, w czem

potrzeba, a oddzielnej Komisyi wojskowej nie stanówmy !«

Musimy równie zatrzyma Czytelnika nad gosem
Prymasa (27 padz.). Wymownym on nie jest. I w pi-

smach i w sowach Prymas zimny i treciwy, o kraso-

mówstwo si nie kusi. Ale jasno pogldu, moc i dobór

argumentów, ale sposób ich wyraenia odpowiadaj naj-

zupeniej charakterowi tego czowieka, który w rodzinie

królewskiej, a podobno i w^ Senacie i w Izbie rycer-

skiej, nie mia równego sobie hartem, odwag i nie-

zomn w swym systemie wytrwaoci. Kiedy marszaek
sejmowy zbyt mikki i o sw popularno troskliwy,

nie mia psotnych arbitrów zmusi do porzdku. Pry-

mas, podobnie jak kasztelan Opacki, od nich zaczyna

sw mow z t powag, która pierwszemu w Rzpltej

dostojnikowi przystoi. »Suchaem mówicych z winn
dla kadego attency, równie o wzajemn upraszam cier-

pliwo od spóradzcych, a o wiksze dla Tronu i dla

skonfederowanej Rzpltej uszanowanie od tych, którym

Stany dotd przysuchiw^a si dozwalaj, nie przeto,

aby z kogo szydzili, dopiero przeszkadzali i grozili,

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. I c
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ale aby sobie nadal ze i dobre w skromnoci notowa
mogli. Na to osadzeni s w tej liczbie senatorowie du-

chowni i wieccy^ na to wyvSani od Braci równi wszyscy

posowie; aby kady swoje zdanie sumiennie i ze szczer

konwikcy, wedug Boga i prawa^ wolnie i roztropnie

owiadcza na ratunek Ojczyzny «. Potem miao i ju
bez wstpów, jak czynia wikszo, wchodzi w sam
rzecz. Warujemy si niby od przyszych królów prze-

mocy, a oddajemy j równym nam obywatelom. Takci

uywa swej wadzy w roku 1775 ów hetman, bawicy
dzi pod Oczakowem, e mu jej obci musiano, a Ko-
misy wlano do Rady. Na t dawn Komisy, któr
teraz tak chwal, liczne byy w swoim czasie skargi.

Opowiada naduycia, jakich wojsko dopuszczao si pod
jej zarzdem w dobrach jego wasnych, biskupa, sena-

tora, brata królewskiego. Cóto musiao by u obywa-

teli uboszych! Przytacza, e hetman pewien (Ogiski

w r. 177 1), bez wiedzy rzdu, uy wojska i funduszów

w sposób, który rozbiór Polski przyspieszy. Nie byo
przed kim upomnie si o to. — Rada midzy Sejmami
ma i mie powinna wpyw na postanowienia Departa-

mentu ; to nie sekret, który chcia niby wykry w swej

mowie marszaek Potocki i nim publiczno przerazi

;

Rada rzeczywicie uchway Departamentu poprawia. Ta
zwierzchno Rady nad zwierzchnoci wojskow jest

wanie twierdz rzdu. Bez pomocy wojskowej czy
posuszestwo dla rzdu nie byoby zostawione upodo-

baniu rzdzonych? Razi nas epoka ustanowienia Rady,
lecz chciejmy sobie przypomnie dawn anarchi, ucisk

obywateli od wojska, a musimy przyzna, e ten rzd
lepszy jest ni dawniejszy, lepiej ubezpiecza porzdek
w kraju i wasno obywateli. Skar si na dokuczli-

woci rosyjskie, lecz przypomnijmy sobie, ilu to podda-

nych polskich wraz z milionowym dobytkiem huzary

pruskie za granic wyprowadziy : albo owego mynarza
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Muthmana, który panów i wojewodów przed sob sta-

wia kaza i podatki na nich wyciskaa albo owych y-
dów zagranicznych^ którzy kraj faszyw monet zalali^

dobr wycignwszy. Bezsilny naród i dzisiaj dowiadcza
dolegliwoci; lubo ani tak cikie s, ani tak powszechne

jak dawniej, i zabiega si im bez ustanku, ile podobna.

»Wszak s momenta, w których saby silnemu cokol-

wiek ulega, w czemkolwiek pomocy udziela obowi-
zany i dyssymulowa, eby na wiksze si nie ekspo-

nowa nieszczcia«. Nie ufajmy zbytnio w owe sto ty-

sicy wojska, bo jeszcze nie wiemy, czy majtków i lu-

dnoci starczy na nie, zwaszcza, gdy poddastwo zacznie

przed werbunkiem tak od nas ucieka, jak dotd z za-

granicy chronio si do nas. » Silnego skromno zdobi,

sabego jedynie podpiera, a zuchwao zgubi go pewno«.

mia, rozumn i prawdziwie polityczn mow
Prymas zakoczy jako biskup i brat królewski. Wanie
nadchodzia rocznica owego zamachu na ycie królewskie

(3 listopada 1771), który nam w Europie tak fatalnie

zaszkodzi i ssiadów do rozbioru jeszcze bardziej omieli.

Radzi tedy Prymas, aby nadchodzcy dzie w. Karola

Boromeusza (4 listop.) ogosi jako dzie modlitwy po-

wszechnej dla uproszenia od Boga bogosawiestwa
dla prac sejmowych, a w wili tego dnia, ow rocznic,

naznaczy jako dzie postu i pokuty. Bez bogosawie-
stwa Boego wszystko zniszczeje, jak niknie w tej chwili

potna armia (austryacka) przed wzgardzonymi Tur-

kami. Ale od cudów nie wygldajmy pomocy, bo na

ni nie zasugujemy, bo ambicy, egoizmem i rozwi-

zoci depcemy najwitsze prawa. »Moe Bóg, jeli

Go o to prosi bdziemy, zele nam Ducha mdroci,
abymy radzili roztropnie, nie uwodzc si nadziejami,

które jak nas o najwiksze przyprawiy szkody, tak

znowu w przepa zguby pogry mog«.
15*
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Ostatnie sowa przebrzmiay bez echa. Za to dra-

liwo wielk wywoay wzmianki o ietmanach, i by-

oby przyszo do niemiyci zatargów^ gdyby ksi
Czartoryski (na sesyi 30 padz.) ujmujc si za Bra-

nickim, nie by nada tej sprawie gadkiego obrotu *). —
Z dalszych mów stronnictwa królewskiego godne jest

pamici w^yraenie A nk w i cza, e oddzielna Komisya,

to tron naprzeciw tronu zbudowany
;
przy jednym blask

i pozór, przy drugim prawdziwa moc i wadza ; — godne

take uwagi zestawienia posa Zakrzewskiego: Od-

biera wadz Departamentowi dlatego, e on broni
si bdzie w Radzie, a oddawa j Komisyi, która na-

wet broni si nie bdzie potrzebowaa przed nikim,

midzy sejmem a sejmem
;
polega na kilku osobach

wybranych przez sejm do Komisyi, a nie polega na

3Ó osobach wybranych przez tene sejm do Rady; ufa
prezydujcemu w Komisyi, a nie ufa Królowi prezy-

dujcemu w Radzie, — tych rzeczy zrozumie nie mona.
Dlaczego Król z Rad ma by podejrzany,, a dlaczego

osoby, Komisy skadajce, maj by tak uwicone,
e nic zdronego uczyni nie mog? Czy Komisya z woj-

skiem nie potrafi si oprze najzbawienniejszym Króla
zamysom, utworzy kolizy midzy wadzami, wywoa
zamieszanie w caym kraju, poda nawet rk ssie-

ssiedniemu mocarstwu chciwemu naszej niemocy? Jake
rzd zapobiey zgubnym dla kraju zamiarom obcych,

jeli Komisya mu si sprzeciwi? — Równie przezorne

s ostrzeenia Michaowskiego, podkomorzego kra-

') Powiedziawszy, e niesprawiedliwie jest obwinia ma, który dla

wiczenia sie w rycerskiem rzemiole i kocem suenia Ojczynie, przypa-

truje si wojnie zagranicznej, ks, Czartoryski zwracajc si do Prymasa

zakoczy rzecz eleganck cytacy w. Augustyna : Quae dixi, non ad con-

tumeliam tui dicta sunt, nam cognosces ipse, cum sis de viris bonis et

amicis locutus, quantam viris bonis et amicis, respondendi imposueris ne-

cessiatem.
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kowskiego. Ze strony Króla nie grozi wolnoci naro-

dowej adne niebezpieczestwo^ bo przeciw niemu pod-

nios si zaraz potencye ssiednie, a naród uczuje si od

przysigi uwolniony. Ale takich przeszkód nie znajdzie

wadza podrzdna, bo potencye rade bd zamieszaniu

;

znajdzie si do pozorów patryotycznych, by naród za-

mci i podburzy. Nie Król z Rad, ale Komisya
udzielna z zupen nad w^ojskiem wadz, toto dopiero

postrach na obywateli ! Midzy dwiema takiemi wa-
dzami musi przyj do starcia, na które obcy czatowa
bd. Sejm zbyt saby pójdzie za przewag, i nieszcz-

ciom obywateli i kraju ju wtedy nie zaradzi. .

Biskup Kossakowskie przewidywa, e wadza
wojskowa, nie widzc pana nad sob, jak tylko co dwa
lata i to na krótki czas, uczuje si naprawd, jak dawni

hetmani, od nikogo niezalen. Któ zarczy, e jej kroki

zgodne bd zawsze z myl prawodawców ; e nie ona

wedle sejmu, ale sejm do jej woli nie bdzie musia
stosowa si; e jednem sowem, zwierzchno wojskowa
nie stanie si gron najwyszej wadzy politycznej i cy-

wilnej? Wiadomo, e samo poruszenie wojsk, jak moe
by ucinieniem obywateli, tak obudzi take moe s-
siedzk czuo i do wojny zaczepnej sta si pobudk.
Mae by zostawiona decyzya o tem komendzie woj-

skowej, która adnych politycznych informacyj odbiera
nie bdzie? Mówi, e Rada bdzie miaa prawo napo-

minania. Czy wystarcz jej listy upominalne? Magde-
burgi nasze ich si nie boj, a wadz wojskow mia-

yby one wiza! Jeeli za Sejm ma schodzi na roz-

strzyganiu sporów midzy rzdem politycznym a woj-

skowym, to cay naród przemienimy w trybuna i wszyscy

do tych procesów wcignieni bdziemy.
Przemawiali dalej za Departamentem wojewodowie

Ch o miski i Gadomski, kaszt. S i er akow^ski, po-

sowie Kwi lec ki i Szyrma, lecz mowy ich pomi-
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jamy. Kaszt. vSzczyt uwaa^ e dlatego chc oddzielnej

nad wojskiem komendy^ bo Rada wiele bdów popeni,

a K omisya wojskowa zapewne ich nie popeni ! W czem
ley jej niemylno? Bo jeli wykroczy, zwoany bdzie
sejm nadzwyczajny. Gorsze lekarstwo od choroby ! Któ
zabroni Komisyi sprowadzi na miejsce obrad kilkanacie

tysicy wojska i tym argumentem przekona sejm o swej

niewinnoci? Albo inny jeszcze rodek si znajdzie.

W któremkolwiek województwie, pod jakimkolwiek po-

zorem, Komisya zawie konfederacy, uzna j za Rzplt
i — sprawa skoczona! Albo za rzdów Komisyi nie

laa si krew bratnia? — Wprzód, zanim Rad, która

Rzplt reprezentuje, usuniemy wraz z Królem od ko-

mendy, naleaoby dowie knowanych przez ni na

wolno spisków; czyni to za dla samej bojani, na

niczem nie opartej, jest niesprawiedliwoci. Mówiono
o skargach na Departament i Rad, ale ich nie dowie-

dziono ; ant juduim suplicium, i jeli czego one do-

wodz, to chyba tego, e tu nic oka publicznoci nie

ujdzie. adnego rzdu nie masz bez wady; i republi-

kancki musi przechyla si na stron albo monarchii

albo anarchii. Rzd nad wojskiem oddany Królowi,

a przez Sejm nie dogldany, moe zbliy Rzplt do

monarchii, to prawda; lecz rzd wojska Komisyi nie-

podlegej poruczony, musi Rzplt zbliy do anarchii,

a z niej wyjdzie gorszy od wszystkich despotyzm. —
Nareszcie Sokoowski, pose inowrocawski, inn
jeszcze stron tej kwestyi poruszy. Dostrzega on, e jest

czyim zamiarem rozprzdz Ki^la z narodem. Lecz czyim?

Czy tu niema zagranicznej zasadzki, aby nas powani,
a potem nad nami zapanowa?... Powiedziano, e dla

bezpieczestwa publicznego potrzeba, aby byy naprzeciw

sobie dwie wadze. Która zwyciy, czy ta co w pióro,

czy ta co w or jest zbrojna? A tymczasem, wród
wojny domowej, my padniem ofiar nowej dysmembra

i
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cyi ! Co atwiejszego dla Komisyi jak rokosz wywoa,
i co atwiejszego, jak ten rokosz pokry na sejmie amne-

sty? A gdyby te hetman, mimo woli Króla, Rady
i narodu, pomimo trwajce z ssiadami traktaty, jedynie

przez zwizki swe z ssiedni potency, poszed jej po-

maga krajowym onierzem, czy nie wcignby nas

w zagraniczn wojn? Kiedy Anglia, zapytuje w kocu,
wasnej krwi wicej wylaa, jeeli nie pod owym het-

manem, który naprzód by buntownikiem, póniej pro-

tektorem, a istotnie tyranem? Jest wic projekt Komisyi

udzielnej ze wszech miar szkodliwym, a do tego aktowi

Konfederacyi wprost przeciwnym.

§. 37-

Wniosek Szczsnego Potockiego o Sejmie gotowym.

Zatrzymalimy si nieco duej, nie bez znuenia
czytelnika, nad powyszemi mowami, bo tego wano
przedmiotu wymagaa. Wykazuj one dowodnie, e stron-

nictwo królewskie dobrze zrozumiao wielostronne ze
za odebraniem wojska rzdowi idce; wykazuj take,

e Sejm by dostatecznie przestrzeony, jakie nastpstwa
jego uchwaa pocignie za sob dla kraju. Jednego
tylko nastpstwa w tych mowach nie podniesiono, które

I.ucchesini odrazu, jak ju wiemy, by dostrzeg, a tem

jest, e odebranie Królowi nad armi komendy naj-

pewniej przeszkodzi zamierzonemu jej powikszeniu ;
przy-

szo fatalnie miaa potwierdzi to przewidzenie Wo-
cha!... Tymczasem zapiszmy, e argumenta stronnictwa

rzdowego sprawiy na przeciwnikach mniej uprzedzo-

nych pewne wraenie. Donosi Król Debolemu, nazajutrz

po pierwszej sesyi : »Daj si widzie niektóre ijidicia^

e poczyna opozycyjna partya niezupenie ufa swojej

wygranej w kreskach, lubo o ni czyni mocne zabiegi.
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Ju niektórzy midzy nimi^ mianowicie ks. Stolnik mó-
wi, e z finaln decyzy tej kwestyi jeszcze spieszy
nie trzeba i do negocyowania vredniego jakowego ukadu
okazuj skonno« ^). W cztery dni póniej dodaje: »Na
ostatniej sesyi, róne gosy, midzy któremi przodowa
prymasow^ski, nakoniy przecie wiele umysów favore

Departamentu. Ale pewnej wikszoci jeszcze nie zabez-

pieczyy, poniewa intryga pruska gównie w to bije,

e jeli nie bdzie wadza nad wojskiem odjta Królowi,

zawsze Moskwa bdzie blisza nadziei, e jakokolwiek
skorzysta ze wzmocnienia w^ojska polskiego* -). — Na-
reszcie i Szczsny Potocki, po dugiem wrbaniu, prze-

szed na stron Departamentu
; projekt uoony przez

niego, z nowem okreleniem tej wadzy, poda do laski

sejmowej Moszczeski. Zasady tego projektu byy,
aby posowie kadego sejmu, a do zebrania nowego,
zostawali przez dwa lata in actwitate, tak aeby vSejm g o-

towy kadego czasu móg by z nich zebrany, dla

ukrócenia naduy, jakichby Rada lub Departament do-

puci si mogy =*); aeby kady obywatel móg kadego
czasu zapozwa czonków Departamentu, którzyby prze-

ciw prawu wykroczyli, i nakoniec, aeby Departament,

oprócz zwykych raportów skadanych Radzie, w tem
tylko od niej zalea, coby miao zwizek z potrzeb
strzeenia granic lub ze spokojnoci obywateli ; w we-

w^ntrznym za zarzdzie wojska, iby by niezawisym.

') List z dnia 25 padiernika.

^) List do tego, z dnia 29 padziernika.

^) Dyaryusz sejmowy pisze O Sejmie nieustajcym. (I, i, 211). Pro-

pozycya .Sejmu nieustajcego, to jest obradujcego bez przerwy, nie przy-

sza jeszcze wtedy na stó. Czytelnik z dalszego cigu przekona si, e ten

termin tutaj niewaciwie uyty. W ogóle, w Dyaryuszu jest mnóstwo nie-

dokadnoci, opuszcze lub pomyek drukarskich, które sprawiaj, e to

gówne ródo maego jest uytku, jeeli si niema innych róde do jego

kontrolowania.



Wniosek Szcz, Potockiego o Sejmie gotowym.

Tego rodzaju ukad, i przez mono zwoania sejmu

kadej chwili i przez ograniczenie wpywu Rady na

wojsko, zaspakaja tych, co zbytniej przewagi tej osta-

tniej w istocie si obawiali, i budzi nadziej, e cze
Sejmu mniej uprzedzona pogodzi si z Departamentem.

—

Przerazili si naczelnicy opozycyi, zdawao im si ko-

niecznem nie dopuci, aby Avniosek Szczsnego przy-

szed pod obrady, i wstrzymano go przez ca ^esy ^o

padziernika. Posuymy si tu znowu sowami Króla,

który z tronu przypatrywa si milczcy zamieszaniu,

jakie ztd nastao. »Opisaby trudno, mówi on, inaczej

jak dyaryuszem dalszy cig Sejmu. Zawczorajsza sesya

(30 padziernika) bya jedn z najburzliwszych, jak kie-

dykolwiek widziano, z tego powodu, e chciano prze-

szkodzi naw^et czytaniu projektu, którego autorem jest

jenera artyleryi Potocki. Przez trzy godziny sprzeci-

wiali si Suchodolski (pose chemski) z Jabonowskim,
kasztelanicem krakowskim, Sanguszk, w^ojewodzicem

woyskim, z Potockim, starost tumackim i z kilku

innymi ; co tak urazio Jeneraa artyleryi, e w najyw-
szych terminach swoich imienników^ po sesyi aja. Mar-

szaek Potocki (Ignacy), brat starosty tumackiego, lubo

nie przeszkadza osobicie w czytaniu projektu, jednak

jest w argumentach jasno przeciwnym. Marszakowie
konfederaccy obadwaj mu s przeciwni : Maachow^ski
przez uprzedzenie, Sapieha, bo chciaby hetmana (swego

w^uja) zrobi samowadnym. Rzewuski pisarz, take bije

na projekt Jeneraa, bo ma nadziej by pryncypalnym
czonkiem samowadnej komisyi

;
jednak nie by tak

gwatownie a do nieprzyzwoitoci upornym, jak tamci.

Ksi-jenera podolski tak si zachowuje^ tak mówi
piknie i sodko, e zawsze ma pozór moderata niby do

zgody prowadzcego, jednak zawsze fincilnie naciga
rzeczy na stron opozycyjn; w tern si jednak okaza
przysunym, e zatar gosem sAvoim animozy opozy-
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cyjn, która gotowaa si przygryza Prymasowi. Rze-
wuski pisarz poda propozycy ad turnuni^ eby pierwej

decydowa, czy Departament, czy Komisya ma spra-

wowa wadz nad wojskiem? Przy tem stanli ci czterej,,

których najpierwej wspomniaem, tak upornie przez

cztery godziny, nie dozwalajc, by projekt Jeneraa ar-

tyleryi by wniesiony, dopóki im nie bdzie obiecano,,

e turnus na kwesty Rzewuskiego pójdzie, e fandeniy.

po ósmej wieczorem, po caodziennej walce, musiaem
im da sowo, e na poniedziakowej sesyi od tego tur-

num zaczniemy. Tymczasem do naszej partyi ju wiele

przybyo przez to samo, e Jenera artyleryi otwarcie

si za Departamentem deklarowa. Teraz wic jest sta-

raniem imienników jego i opozycyjnej partyi, bd ka-

dzidem, bd grob utraty popularnoci, odstraszy

jego samego i odwie od wasnej rezolucyi« ^).

Zbliano si ku kocowi i ju zapowiedziano go-
sowanie, a nikt jeszcze rozwizania nie by pew^ny.

Z jednej strony przemawiay do Izby uderzajce, sta-

nowcze argumenta; z drugiej, jeszcze bardziej stanowcza

zapalczyw^o. Jak wybra, jak odpowiedzie na py-

tanie, które turnus postawi ! . . . Musimy poszuka tej

odpowiedzi po za Izb.

narady opozycyi z Luechesinim nad przywoaniem wojska

pruskiego.

»Niema najmniejszej wtpliwoci (pisze de Cache),

e we wszystkich swych dziaaniach, a zwaszcza w d-
eniu do oderwania wojska od Rady Nieustajcej, opo-

zycya doznaje silnej pomocy od Buchholtza, który si

^) List do Debolego, i listopada.
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wyrazi przedemn, e byoby niebezpieczn rzecz, przez

zachowanie Departamentu wojskowego uczyni króla

panem armii tak znacznie powikszonej : a na moje uwagi,

e ta obawa jest przesadzona, e wasny Dwór jego in-

nego by zdania podczas sejmu 1776, p. Bucholtz odpo-

wiedzia, e nie znajduje na to w archiwach dowodu...

Widoczna to intryga rzdu pruskiego, który pragnie

niby patryotów polskich wzi pod sw opiek i w m-
tnej wodzie ryby owi« ^). Wprawdzie tak minister pruski

jak opozycya postradali w tym czasie argument, który

im suy skutecznie
;
przybyy do Berlina, Nesselrode,

owiadczy imieniem swojej Pani, e Rosya zrzeka si
aliansu z Polsk, i podobn deklaracy otrzyma w War-
szawie hr. Stackelberg. Upada wic zarzut cigle po-

wtarzany, e Rada Nieustajca uyje wojska na wojn
z Turcy. Ale znalaz si inny, suszniejszy, o którym

w swojem miejscu bdziemy mówili : nadeszy raporta

z Ukrainy o nowych dokuczliwociach Moskwy; przyj-

mowaa si podsunita przez Uucchesiniego myl, by
uwolni kraj na zawsze od tych dokuczliwoci, to jest

zada usunicia wojsk rosyjskich z krajów Rzpltej.

e za wszystko, co Rosy zohydzao, szkodzio tem

samem w owej chwili Radzie i Departamentowi, nie

omieszkaa opozycya korzysta z tej broni. Z pocztku
jednak Buchholtzowi szo ciko; jeszcze opozycya w mnie-

maniu, e na Sejmie z atwoci zwyciy, z zawiza-

nemi oczyma nie oddawaa si Prusom. »Robi, co mog,
z najwikszem wyteniem (pisze Buchholtz 25 padzier-

nika), eby Polacy stosownie do rozkazu WKMoci, za-

dali oficyalnie interwencyi naszej w Petersburgu. Ale

chocia nadziei nie szczdz, widz, e ani deklaracy
ani zapewnienia moje nie mog ich zdecydowa na taki

krok. Jeszcze lkaj si, bymy korzystajc z zamieszek,

) Raporta z dnia i i 3 listopada.
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nie wymogli na Rosyi przyzwolenia na zabór Wielko-

polski. Powiadaj inni, e Moskwa zrujnuje ich^ zanim

WKMo bdzie moga ich poratowa. Poruszyem Alar-

szaka sejmowego i przyjació jego, by w tym duchu
pracowali, lecz powtarzam, nie mona liczy na tych

ludzi«. — W kilka dni póniej zmienia si sytuacya.

Silna obrona Departamentu zamiast przekona, rozj-

trzya opozycy; wobec niebezpieczestwa, e Król zwy-

ciy, zmalao niebezpieczestwo pruskiej interwencyi;

owszem pruska pomoc, pruska armia, coraz bardziej wy-

dawaa si jako jedyna deska ratunku. »Ju teraz upe-

wniaj mnie patryoci (pisze Buchholtz 29 padziernika),

e jeeli Król wygra przez swoje intrygi i za pienidze

rosyjskie, to oni wsiadaj na ko i skonfederuj si.

ie brak ywioów do rekonfederacyi przeciw stronni-

ctw^u rosyjskiemu, lecz ani hr. Ogiski, ani ks. Sukowski,
ani ks. Czartoryski stolnik, zgoa aden z naszych przy-

jació, nie chce na to si way. Ufam, e dyskusya

moe ich wicej jeszcze skóci ; dlatego dobrze jest, aby
WKMo kaza zgromadzi wojsko na granicy, tak, eby
ono natychmiast mogo wkroczy i rekonfederacy po-

prze, a wtedy zajdzie ona daleko «. W licie do Hertz-

berga z teje daty dodaje : »Jeeli ten Sejm potrwa, nie

jest podobna, aby Polacy nie zrobili jakiego gupstwa,
któreby nam dozwolio wmiesza si do nich; dlatego

potrzeba, aby wojska nasze stay nad granic«. Kade
posiedzenie sejmowe przydawao nadziei Buchholtzow^i,

e ci Polacy, którym on tak suy, zrobi w istocie »ja-

kie gupstwo«. Po sesyi, którmy na ostatku opo-

wiedzieli (30 padziernika) pisze : »Dezercya hr. Potoc-

kiego przygnbia patryotów, wtpi o wygranej. W ta-

kim razie zdecydowani s skonfederowa si i przyzwa
pomocy WKMoci. Hr. Ogiski i stary ks. Radziwi
przyrzekli mi, e jeeli Departament si utrzyma, to oni
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nie cofn si przed niczem i z orem w rku broni

si bd od jarzma, jakie im grozi« ^).

Atoli, jak wyej powiedziano, Buchholtz nie wzbu-

dza zaufania opozycyi, najmniej za w chwili i w spra-

wie tak wanej. I wierzono mu i zwierzano si — tylko

do potowy. Porednikiem rzeczywistym ale tajemnym,

tajemnym nawet dla Buchholtza, by ju wówczas Luc-

chesini. Posuchajmy, co on donosi: Rekonfederacya,

której Dwór berliski sobie yczy, moe nastpi, jeeli

Król polski zatrzyma komend, albo jeeli straciwszy

j, zamierzy rozerwa Sejm, albo nareszcie, jeeli wojska

rosyjskie zechc w^ P51sce zimowa. W kadym z tych

trzech wypadków Litwa podniosaby sztandar nowego
zwizku, którego gow byby hetman Ogiski, a gó-
wn podpor Radziwi, bo ten ostatni ma szecioty-

siczn milicy i forteczki, któremi kraj i swe wojsko

zasoni moe. — Alici Lucchesini dowiaduje si póniej,

e ks. Sapieha, chocia marszakiem jest istniejcej kon-

federacyi, pragnie stan na czele rekonfederacyi. »Jego

wystpienie miaoby wielk donioso; przykad Litwy

i nadzieja otrznienia si z jarzma Rosyi i Austryi,

wywoayby podobn konfederacy w Wielkopolsce.

Przyjdzie do tego niezawodnie, jeeli Król utrzyma si
przy wadzy nad wojskiem, z wyjtkiem chyba, gdyby
Polacy uwierzyli, e pokój z Turcy moe rycho na-

stpi. Co do ks. Adama Czartoryskiego, nie mona
wicej od niego da nad to, co czyni, dopóki walka

toczy si tylko w Izbie. Gdyby w^ybucha nowa konfe-

deracy przez WKMo poparta, i gdyby by cho cie
nadziei, e Galicyanie odzyszcz niepodlego, to mona
liczy, e wszechwadny wpyw Ksinej jego maonki
popchnby go, wraz z caem stronnictwem do nowego
zwizku. Tymczasem ci, co si do niego gotuj, pracuj

') Raport do Króla, z dnia i listopada.
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W cichoci. Byem obecny na ich tajnem posiedzeniu,

i zwierzyli mi si, e chc prosi WKMoci, aby korpus

pruski zbliy si pod Warszaw i zaj Kraków. Dzi
wieczór (pisze to 29 padziernika) bd mia z nimi po-

wtórn narad i zobacz, z czem do mnie przyjd, tak

jednak, aby WKMoci nie narazi a ich nie zniechci«.

Dla informacyi królewskiej posya stan garnizonu war-

szawskiego, który wynosi 3700 ludzi, oprócz puku ua-
nów (500 koni) konsystujcego w pobliu stolicy.

Zapowiedziana tajna schadzka odbya si nazajutrz

w nocy (z 30 na 31 padziernika). Sesya z 30 tak prze-

razia opozycy, e zadano od niego, aby Buchholtz

poda now deklaracy, »e WKMo nie mógby pa-

trze obojtnie na powikszenie armii polskiej, gdyby
naród nie zatrzyma przy sobie zwierzchnoci nad ni.

Tego rodzaju deklaracy wydaa mi si po ostatniej

(z dnia 12 padziernika) zbyteczn; p. Buchholtz nie by
do niej upowaniony ; a nadto byaby ona zdja z opo-

zycyi konieczno powzicia jakiej stanowczej rezolucyi

przeciw rzdowi, który j gnbi i zwolniaby j od pro-

szenia WKMoci o pomoc w razie nieszczcia. Dla-

tego zbijaem t myl, pomimo e usilnie nastawali.

Wtedy, niektórzy naczelnicy tej partyi, przycinieni nie-

bezpieczestwem, poczli szuka nareszcie drogi, aby

wprost od WKMoci zada i dosta pomocy spiesznej

i skutecznej «. Opowiada dalej Lucchesini, e udao si
Królowi polskiemu i Ambasadorow^i rosyjskiemu wznieci

w opozycyi nieufno do Buchholtza, e naczelnicy nie

chc mu si zwierza, i e on (Lucchesini) mimo swej

woli postawiony by w pooeniu, e do niego si zga-

szaj. » Zaproszony tedy zostaem tej nocy na narad
naczelników stronnictwa patryotycznego, i to jest po-

wodem niniejszego raportu. Wysyam go przez kuryera

Ksicia wirtembergskiego, którego uprosia dla mnie

jego wiekra, ksina Czartoryska «.
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»Jeeli Król polski potrafi zachowa wadz prawie

absolutn nad wojskiem, patryoci odmówi na nie po-

datków. Oprócz tego, skargi na dokuczliwoci rosyj-

skiego wojska, które zdoalimy wnie na stó sejmowy,

wywoay rozkazy vStanów, aby w razie potrzeby, z or-

em w rku, zapobiedz tym gwatom, a oraz nie do-

puci przezimowania wojsk rosyjskich. Opozycya mnie-

ma, e te dwa powody (odmowa podatków i rozkazy

wzgldem Rosyan) skoni Króla do rozerwania Sejmu,

aby po dawnemu Rada Nieustajca moga suy Rosyi.

W takowym wypadku patryoci protestowa bd prze-

ciw rozejciu si Sejmu i pozostan w konfederacyi, co

da powód do zadarcia z obozem królewskim. Potrzebo-

wa bd wtedy od WKMoci posików, i zadaj jego

protekcyi. Atoli nie chc przypuci p. Buchholtza do

tajemnicy, i prosz aby WKMo listem wasnorcznym
upowani bd mnie bd inn osob do traktowania

z nimi i przyjmowania ich da. Przedstawiali mi, e
jeeli przyjdzie do takowej scysyi, bd musieli natych-

miast zada, aby wojsko WKMoci wkroczyo
;
gdy

za w takich razach najmniejsza zwoka moe mie wane
nastpstwa, prosz o wydanie takich rozkazów, iby na

pierwsz skonfederowanych rekwizycy^ przez tutejszych

ministrów WKMoci zaniesion, jenera komenderujcy
nad granic wszed natychmiast do Polski ; eby ukaza
im mono odzyskania na Austryakach przynajmniej

salin Wieliczki, aby zniy co na Wile, a za to wszystko

kontentowa si nabytkiem Gdaska i Torunia i pono-

wionem zarczeniem posiadania prowincyj, które nie-

boszczyk król pruski oderwa od Polski. Odpowiedzia-

em im, e pochlebiam sobie, e WKMo potwierdzi

zaufanie ich pooone we mnie; e mog tylko powtó-

rzy, co byo powiedziane w deklaracyi, jak gotowym
jeste WKMo przyj w pomoc patryotom; lecz e
WKMo nie potrzebujesz bynajmniej nowej gwarancyi
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dla prowincyj ustpionych przez Rzplt jego poprze-

dnikowi ; e nie jest czas dzisiaj mówi o cesyi Gdaska
i Torunia, a tern mniej o zmianie ca istniejcego od
dawna na skutek umowy formalnej : nakoniec e tylko

wojna i zwyciztwa mog im da nadziej i prawo do

nowych zdobyczy. Z tych rozmów, do których naleeli

sami tylko wojewodowie, posowie, ministrowie Rzpltej

i ks. Sapieha marszaek konfederacyi, moesz WKMo
powzi wyobraenie o rzeczywistym stanie interesów

w Poisce«. Mówi dalej, e nadzieja pruskiej pomocy
podniosa ducha opozycyi ; e wielu mniema, i odma-
wiajc marsz. Rumiancowd ywnoci z Polski, srodze

Rosy zakopoc; bo jeli nie dozwol temu Jeneraowi
rozoy si na lee zimowe, kawalerya jego zmarnieje,

a Tatarzy atwo sobie poradz z piechot; e wojsko

konfederackie w ssiednich województwach da si dobrze

we znaki armii ks. Potemkina ju na pó stopionej pod
Oczakowem; e jednem sowem, bez Polski, Rosya nic

nie zrobi ani na szkod Turcyi, ani na korzy Ce.sarza.

Zapytuje, czyby nie wypadao pomyle o tern, aby raz

na zawsze zniszczy wpyw rosyjski w Polsce, bo inaczej

Imperatorowa z pewnoci go uyje przeciw- Prusom,

przy pierwszym ich zatargu z Dworami cesarskiemi ?

Donosi, e Essen poda myl, aby Sejm wezwa gówne
mocarstwa europejskie, iby zaday od Imperatorowej

wycignicia wojsk rosyjskich z Polski, co Hailes i Eng-

strom (angielski i szwedzki ministrowie) pochwalili, ale

Lucchesini doradza Buchholtzowi, iby milcza obojt-

nie, by nie zdradzi zamiarów Dworu pruskiego w tej

sprawie. Opozycya wyglda przyjazdu hetmana Branic-

kiego ; a wiedzc jak wszechwadnym jest na niego

wpyw ksinej Czartoryskiej, przytem znajc jego nie-

nawi do Króla i Ambasadora i gorc ch odzyska-

nia dawnych praw buawy, liczy na jego spódziaanie.

Koczy zapewnieniem, e gdyby wskutek nieprzewi-
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dzianych wypadków^ rzeczy pozostay w dawnym stanie^

nic z tego wszystkiego^ o czem teraz mowa, do wiado-

moci publicznej nie dojdzie.

W licie do Hertzberga z teje daty, pisze »e
choby nas wszystko zawiodo z tego, co si tutaj go-

tuje, to Rosyanie opierajc si przy zimowych leach
w Polsce, dadz pewno powód do zadarcia z Polakami.

Mam ju gotowego warchoa, który poleci na Ukrain
zaczepi Rosyan w kilkaset szlachty i da sygna do

ruchawki, bylebym mu powiedzia, e Król pruvski we-

sprze naród polski«. Nareszcie dodaje w postscriptum

:

»Ju po zapiecztowaniu niniejszego pakietu, miaem
z nimi schadzk tajemn (trzeci), na której si upewni-

em , e jeeli na sesyi poniedziakowej Król polski

wemie gór w sprawie komendy nad wojskiem, znaczna

liczba wojewodów i posów, nie baczc wcale na kar
wyznaczon na reprezentantów narodu za przyzwanie

zagranicznej pomocy, zdecydowana jest posa do Ber-

lina jednego ze swoich, z adresem podpisanym przez 50

do 60 czonków Sejmu. daj wkroczenia wojsk pru-

skich, by pod ich zason, gów sw^oich nie wystawiajc,

mogli si rekonfederowa. Rzecz wprawdzie niezrobiona,

ale zarczam, e wszystkiego uyj, aby ich w tak do-

brem usposobieniu utrzyma « ^).

Poj atwo, ile radoci prawia w Berlinie wia-

domo o tak y>dobrem usposobieniu<< opozycyi polskiej.

Odsyajc pospiesznie powysze depesze do Poczdamu,

ministeryum wyrazio swe zdanie, e Lucchesini powi-

nien zosta w Polsce a do Boego Narodzenia, gdy
Buchholtz nie ma potrzebnej bystroci i rezolucyi, by
rzeczy prowadzi ; e Król ani na chwil nie moe si
waha z przyrzeczeniem pomocy dla rekonfederacyi, bez

wzgldu, czy j sprawa komendy nad wojskiem, czy

') List do Hertzberga, z dnia i listopada.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. I 6
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przezimowania wojsk rosyjskich wywoa. Potrzeba rów-

nie, aby Król posa Lucchesiniemu upowanienie do

traktowania z konfederatami, aby jenera komenderujcy
na pograniczu by gotów wkroczy do Polski na kade
zawezwanie lAicchesiniego^ przytem wszystkiem jednak

nie trzeba rekonfederacyi dawa adnych obietnic, ani

przyjmowa lichych korzyci, które ofiaruj ^). Fryderyk

Wilhelm w zupenoci potwierdzi zdanie swych mini-

strów i kaza im wygotowa w tym duchu depesze;

lecz sam nie czeka na ich ukoczenie i odesa bez-

zwocznie kuryera do Warszawy z wasnorcznem dla

Luchessiniego upowanieniem ^). Równie, wprost z Pocz-

damu, otrzyma jenera Usedom instrukcye, aby z kor-

pusem, stojcym na granicy, wszed do Polski na we-

zwanie, jakie go dojdzie z Warszawy. Lkajc si, by
przez najmniejsz zwok nie straci tak podanej okazyi,

poleci Król ministerstwu przygotowa wczenie mani-

fest, jaki przy wkroczeniu wypadnie ogosi. Zwróci
Hertzberg jego uwag, e dla uoenia tego dokumentu,

naley wprzód wiedzie, na jakich powodach opozycya

w Warszawie zechce oprze swój krok; zaczem Król

znowu do Lucchesiniego napisa, aby manifest czem-

prdzej przygotowa a nie zapomnia w nim podnie
tego, e Prusy, nie jak Rosya bez przyzwolenia Rzpltej,

lecz owszem na proby Polaków, wchodz w ich kraj ^).

') Raport Ministeryum do Króla, z dnia 5 listopada.

^) Oto jest rzeczony dokument : Au marguis de Lucchesini. Je vous

autorise par la presene de traiter avec le parti patriotique, et si'1 est

ohlige de se confederer, de lui promettre toute Pasisstance reelle de ma
part dont ii pourra avir besoin. Sur ce, je prie Dieu etc. Postdam, ce.

6. 9-bre 1788. F. Guillaume.

^) Depesze i raporta z 5, 6 i 7 listopada ob. Acta betreff. die Allianz,

welche die Kayserin von Russ. der Republik Polen antragen lassen.

(Archiwum tajne berliskie).

I
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§. 39.

Upadek Departamentu.

Kiedy w Berlinie z tak gorczk kwapiono si
korzysta z zaufania polskiej opozycyi, w Warszawie
rzeczy przyszy ju do rozwizania, Stanisaw^ August
zrozumia, e bez wielkiego rozdranienia poowy Sejmu,

nie utrzyma przy rzdzie caej zwierzchnoci nad woj-

skiem i e jedynie projekt Szczsnego moe jakokol-

w4ek jedno rzdu uratowa. Tracia przeze Rada
wewntrzny zarzd wojska, ale za to zyskiwa kraj Sejm
gotowy, który i w praw^odawstwie i administracyi móg
by korzystnym. Nie bya to myl nowa. W r. 1768

i 1775; gdy spisywano prawa kardynalne, proponowa
Stanisaw ju wtedy, aby posowie zachowywali swe
mandata przez dwulecie i w razie potrzeby, mogli by
bezzwocznie zwoani. Gwaranci odrzucili ten wniosek

;

tem bardziej Król chwyta si go teraz. Wymóg na

Stackelbergu, i przyzwoli na Sejm gotowy, którego

czonkowie przez dwa lata mogliby zostawa in acttvi-

tate, pod warunkiem, e Departament utrzyma si cho
w takiej formie, jak proponuje Szczsny. Z t wan
zdobycz zwoa Król celniejszych czonków opozycyi

do siebie 2 listopada, dniem przed sesy, która miaa
spór rozstrzygn. Byli na tej naradzie ks. Adam, Szcz-
sny, Ignacy Potocki z brami i imiennikani. Jabonowscy
ojciec i syn, woj. Niesioowski, Rzewuski pisarz, San-

guszko wojewodzie i inni. Nie znamy wszystkich szcze-

góów tej narady, wiemy tylko, e po dugich rozpra-

wach, opozycya przyrzeka nareszcie cay projekt Szcz-

snego przyj i na wotowa, byleby Sejm gotowy by
upewniony. Nie zarczano tylko za Sapieh i hetma-
skich, ale o tych ju Król nie dba, bdc i bez nich,

pewny znacznej wikszoci. Niesioowski domaga si

16*
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wprawdzie, by w miejsce Sejmu gotowego. Sejm nieu

stajcy by wprowadzony, lecz wszyscy zrozumieli, e
tak wana w formie rzdu krajowego zmiana, bez przy-

zwolenia Dworów, jest niepodobna. Z tem si rozeszli,

zostawiajc Króla w dobrej nadziei *).

Nadesza sesya stanowcza, w poniedziaek 3 listo-

pada. Odczytano wniosek Szczsnego Potockiego, po-

czem zaraz wszcza si duga i burzliwa dyskusya nad

tem, w jakiej formie propozycya ma by oddana pod
wotowanie. Nareszcie przedstawi j Marszaek sejmowy
w tych sowach : Czyli ma by Departavient wojskowy

z opisaniem jego wadzy? Afirmative; czyli ma by
Komisya, z opisaniem jej wadzy ? Negative.

Znowu dugie oracye przy skadaniu wotów. Sena-

torowie, zwaszcza królewscy, wstrzymywali si wpraw-

dzie od mówienia, dajc krótko swe zdanie; zato opo-

zycya nie chciaa straci tej ostatniej chwili, by przeci-

gn na sw stron posów jeszcze nie zdecydowanych.

Prdko dostrzeg Stanisaw August, jak zosta zawie-

dzionym ; ogromna wikszo mów bya w duchu sta-

nowczo przeciwnym, z tych kilkanacie najprzykrzejszych

dla Króla i Prymasa. W okropnych, przeraajcych ko-

lorach malowano Rad, jej wadz i jej despotyzm.

»Straszna to magistratura, woano, wszystkie wadze
Rzpltej ona wyczerpuje; o ileby jeszcze straszniejsz

si staa, gdyby jej miecz oddano ! Niech nas nie mami
zwierzchno nasza nad Rad ! Rada bez broni bya tem,

czememy j widzieli ; Rada, która nad wojskiem zapa-

nuje, narodowi stanie si panem! A przeto, pókim je-

szcze wolny, póki kajdan niewolniczych na mnie nie

wo, daj mój gos za komisy!« Rzekby e nie

o Radzie Nieustajcej, ale o weneckiej Radzie Dzie-

') List Króla do Debolego, z dnia 5 listopada. Raport de Cache,

z teje daty.
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siciu jest mowa, albo e w Polsce nie mikki Stani-

nisaw August, ale Tyberyusz albo Iwan Grony pa-

nuje ! Mianowicie ks. Sapieha uy wszystkich darów

swego krasomowstwa na zohydzenie tego potworu, Rady,

i na wykazanie narodowi przepacie któr ona zdra-

dziecko ukrywa. » Stoimy nad przepaci, tak zacz,
stoimy nad grobem wolnoci, skoro tak zwikszona liczba

wojska w moc Departamentu ma by oddana! Rada
majc moc tómaczenia praw, Sdu si nie ulknie,

w bezkarno zaufa. Najwaniejsza, najstraszniajsza po-

waga, ruszenie wojska, gdy przy Radzie zostanie, ju-

emy zginli ! Wszak ona (woa z przeraeniem) ju
rzdem si by mieni ! Przebóg, czy mona si byo
spodziewa, by na tym Sejmie tak okropny obywatel-

stwo razi mia odgos ! majc wojsko, na có si nie

targnie ?...« Ci co byli wiadkami tego, co si dziao

za kortyn, mogli snadno zrozumie, e w tej mowie,

ks. Sapieha stawia sw kandydatur na przyszego mar-

szaka konfederacyi i usprawiedliwia zawczasu sprowa-

dzenie wojsk pruskich na pomoc przeciw tyranii Stani-

sawa Augusta; mogli w tej mowie sysze take jakby

echo owych nocnych z Lucchesinim ukadów, skoro w^y-

ranie Królowi zapowiada, e jeeli Departament si
utrzyma, to nie wemie swego skutku uchwaa o stu-

tysicznem wojsku, »bo nikt, sowa s Ksicia, nie przy-

oy si do podatków, widzc, e swój majtek ma da-

wa przeciw sobie «.

Sesya trwaa od 12 z poudnia do 4 zrana, godzin

szesnacie, przez które Król nie wsta z tronu. Powie-

dziano mów przeszo omdziesit. Nareszcie obliczono

gosy: za Departamentem 149, przeciw 114, wikszo
35 gosów. Ale zaraz zadano tajnego gosowania,

skutkiem którego Komisya zyskaa wikszo 18 go-
sów. Przeszo 50 czonków wotujc cicho, wyparo si
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zdania., które gono powiedzieli. Sprawa zostaa sko-
czon. Departament uchylony.

»Nie mona sobie wystawi^ jaka rado objawia
si po tej wygranej (pisze autor dostojny, który w mo-
dzieczych latach, pod wpywem rodzinnej atmosfery,

sam to uczucie ywo podziela). Po caem mievcie roz-

biegli si goce z wielk wiadomoci. We wszystkich

domach, a najbardziej tam, gdzie codzie byway towa-

rzyskie zebrania, nie spano, oczekiwano rozstrzygnienia

sesyi. Wszdzie tasama rado rozesza si, ciskano

si, kobiety pakay z radoci, dzieci skakay, klaskay
w rce. Pierwszy raz, od wielu lat, Polacy, reprezen-

tacya narodowa na swojem postawia, postpia nie pod
obuchem Moskwy, nie podug rozkazu lub za pozwole-

niem jej ambasadora, lecz przeciwnie i po swojemu, le
czy dobrze, to mniejsza, ale podug wasnej woli i myli.

Zwyciztwo rzeczywiste, któreby byo zniweczyo wojska

i potg Moskwy, nie sprawioby Polakom wikszej,

a poniekd szaleszej radoci, jak to zwyciztwo w wo-

tach Sejmu, które byo niewtpliwym znakiem usamo-

wolnienia narodu *).

»Mnie ju teraz wszystko ciej pójdzie«, pisze Król.

Zbolay, gorzko ali si na Ignacego Potockiego i jego

przyjació, e nie dotrzymali danego sowa, e z ich

winy projekt Szczsnego przepad. — Co byo powodem
tej raptownej zmiany roztropniejszych czonków opo-

zycyi, na to nie mamy dowodów, ale domyla si mona.
Ignacy Potocki albo bra udzia w naradach z Lucche-

sinim, albo o nich musia dowiedzie si przed sesy.

Znajc co owej nocy z Wochem byo mówione, móg
obliczy, jakie nastpstwa pocignie za sob utrzymanie

Departamentu : odmowa podatków, rekonfederaya, przy-

zwanie wojska pruskiego ! Przed tyloma niebezpiecze-

') Ks. A. Czartoryski, ywot Niemcewicza, str. 60.
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stwami widocznie si cofn, i on, i ks. Czartoryski,

i ich stronnicy, gosujc przeciw Departamentowi, na

który zreszt opinia publiczna tak bya zaart. W istocie

trudny by wybór dla ludzi roztropniejszych z opozycyi.

Zle z rzdem bez wojska, to prawda; ale gorzej mie
przeciw sobie szaleców, którzy chc wyda kraj bez-

bronny w rce najchytrzejszego z ssiadów. Rzeczy-

wicie, w czasie wotowania rozpowiadano w Izbie o bli-

skiem ju i niewtpliwem wkroczeniu wojska pruskiego *).

§. 40.

Znaezenie tej uehway.

Cókolwiekbd, uchwaa zapada, Komisya nie-

podlega ustanowiona w zasadzie, wojsko niezawise od
rzdu. — odya buawa! Smutna to karta w dziejach

tego Sejmu, tem smutniejsza, e cay szereg podobnych
otwiera; e zaznacza pierwsze, najwaniejsze zwyciztwo
ywioów anarchicznych przez Prusy zdradliwe omie-
lonych. Przypomnijmy, e od pótora wieku buawa
hetmaska toczya wci walk z rzdem, bya wyrazem
szlacheckiej anarchii, nieustajcem zbrojnem niepoz7valam-.

Hetmaskiemu niepozwalam nie móg sprosta aden Król
polski; poczwszy od Wadysawa IV, wszyscy z kolei

ulegli; w kocu August II powiedzia: »gdybym by
wiedzia, czem jest w Polsce wadza hetmaska, bybym
o buaw si stara, nie o koron«. Bezwtpienia, po-

trzebny jest podzia wadz w pastwie, tego porzdek
interesów wymaga ; ale podzia to nie rozdzia, to nie

ich wzajem.na od siebie niezawiso. Jedno wadz tak

jest konieczna w pastwie, jak jedno wadz w duszy

czowieka. Czowiek, w którymby cho jedna wadza

') Smitt, Suxvorow u. Polens Untergang, Leipzig, 1858, II. I92.
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chciaa y niezalenie od drugich^ staby si potwor-

nym dziwakiem^ skoczyby na fiksacyi^ na szalestwie^

które jest rozkadem ducha. Co podobnego zdarzyo

si w naszym ustroju politycznym: takiem potwornem
w pastwie dziwadem bya od poowy XVII w. bu-

awa hetmaska^ tak polityczn fiksacy szlachty bya
obawa o absolutu^n dofritmui/t: ich nastpstwem niemoc^

rozkad, gnicie Rzpltej ^). Chcc ten kraj w drugiej po-

owie XVIII w. ratowa, musiano te przedewszystkiem

ukróci buaw, i zrobiono to po dwakro za Stanisawa

Augusta (1764 i 1776), ale ju z pomoc Moskwy, bo

si inaczej nie dao. I oto Sejm, który si konfederuje,

by wzmocni siy Rzpltej, zaczyna dzieo swoje od

wskrzeszenia niezawisej buawy, cho j na kilka go-
sów rozdziela. Odziera rzd z siy zbrojnej. Có móg
znaczy w takiej postaci? Gówn podstaw rzdu jest

wadza nad wojskiem. I prawne i historyczne znaczenie

monarchy polega na tem, e on jest pierwszym w boju

fihe first), e prowadzi wojsko (duXj herzog, wojewoda).

Monarcha jest nietylko naczelnym sug pastwa, ale

i naczelnym jego obroc ; odj mu ten zaszczyt i ten

obowizek zarazem, jestto zrobi z niego tucznego wou,
który w nikim uszanowania nie wzbudzi. Nie idzie za-

tem, aby monarcha by koniecznie zdolnym wodzem,

jak nie jest konieczna, aby by biegym politykiem, ale

') Zanotujemy mimochodem, e to fatalne usposobienie narodu, rz-

dowi wasnemu nieufne, o zwierzchno nad wojskiem zazdrosne, prze-

trwao jego zgon polityczny. Wszake jeszcze w r. 1831 nie chciano odda
wodza naczelnego pod rozkazy rzdu ; Sejm zatrzyma przy sobie prawo

mianowania i odwoywania wodza naczelnego i to — w czasie wojny!

Bdto pochodzcy, z jednej strony, z nieznajomoci natury rzdu i nie-

dowiadczenia w interesach publicznych, a z drugiej, z tego uczucia zro-

zumiaego wszechwadztwa, z jakiem niejeden pose czu si u nas, i pra-

wodawc, i rzdem zarazem ! Dotychczas nie wywiecono naleycie, w hi-

storyi wojny z r. 1831, zgubnych nastpstw tego bdu.
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musi by i czu si gow armii i gow caej maszyny

politycznej. Bez tego pastwo nie miaoby jednoci bez

tego rzd nie miaby przyzwoitej powagi na zewntrz^

a dodajmy take na wewntrz. Bo pominwszy ju ze-

wntrzne bezpieczestwo pastwa, azali zadaniem i ce-

lem rzdu, racy jego bytu, nie jest utrzymanie porzdku,
bezpieczestwa i sprawiedliwoci w kraju? A jake on

tego dokona, nie majc siy zbrojnej? Ten obowizek
woy na niego Bóg, nie ludzie; rzd, który go nie

wypenia lub wypenia nie jest w stanie, temsamem
upa musi. Jaka przyszo narodu, który odmawia
w^asnemu rzdowi istotnych warunków jego bytu? —
Powiadano, e Sejm u nas by rzdem ; lecz spoecze-
stw^o nie moe poprzesta na rzdzie, który si zbiera

raz na dwa lata, ani te najwysza wadza wykonawcza
nie moe by zoona w rku kilkuset ludzi. Rzd bez

przerwy istnie i dziaa musi: natura horret vacuum

;

spoeczestwo, które si go pozbawia, skazuje si dobro-

w^olnie na obce rzdy.

Wikszo sejmowa, jakkolwiek j nazwiemy, opo-

zycyjn, prusk czy patryotyczn, przez swoje uchwa
z 3 listopada, le si zasuya Ojczynie. Nie by to

zamach na ycie Króla, jak ów, dokonany w tym samym
dniu, przed siedmnastoma laty, ale byto zamach na

ycie pastw^a, rozbiciem rzdu zaczty. Nie uspra-

wiedliwia dziaania tego stronnictwa zarzut czyniony

do czsto, e Król trzyma si Moskwy i na niej

swe rzdy opiera, bo dowiadczenie pokazao, e jego

system polityczny o wiele by trafniejszy, ni system

jego przeciwników; bo wreszcie lepszy rzd choby
z pomoc moskiewsk, ni anarchia niepodlega albo

kwasem pruskim karmiona. Stanisaw^ August nie z mi-

oci pewno nachyla si do Moskwy i znosi od niej

upokorzenia; czyni to, bo musia, a zmuszaa go nie-

karno jego w^asnych poddanych. Saby by to praw^da

;
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nad potrzeb, nieraz bez pamici na sw godno ulega
ambasadorowi ; zanadto w tern wszystkiem poddawa
si kobietom (nie on jeden tylko !) ; ale rozum mia
jasny, dowiadczenie wielkie, baczno, pracowito nad-

zwyczajn i kraj kocha szczerze. Naleao go otoczy,

z jego wiata i darów wielkich korzysta, a sabo
jego i zbytni wraliwo wasn moc i staoci po-

deprze. Nie przeczymy, e w yciu Stanisawa Augusta

byy chwile i ustpstwa, za które dzi jeszcze, po stu

latach, rumieni si trzeba (nie w jego yciu tylko!);

wszake ani razu nie przyj on tak szkodliwych i upo-

karzajcych warunków, jak te, które za cay kraj i za

niego przyja, o które si dopraszaa, naprzód radomska,

póniej targowicka konfederacya. Bo jest w królew-

skiem dostojestwie pewna zasona, pewna podpora,

której nie maj prywatni, co na sw rk z obcymi trak-

tuj; t wic si, któr narodowi dawaa korona, nale-

ao wzmacnia, nie rozprasza; tego da najpierwszy

kraju interes.

Ani ta uwaga nie zdoa usprawiedliwi owego
stronnictwa, e póniej starao si naprawi swój bd.
W istocie, rozerwawszy rzd pastwa na drobne okruchy,

spostrzego, e po drodze gruzami zawalonej i dalej

nie mona : nu wic zbiera, ata, klei, co samo pier-

wej zburzyo ; a gdy si to legalnie nie udawao, je-

dnym zamachem skupio znów wadz w rku tegosa-

mego Króla, którego pierwej ze wszystkiego odaro.

Dokonao tego nagle, prawie bez wiedzy narodu, wbrew
woli najmocniejszego ssiada, naraajc kraj na najwysze

niebezpieczestwo, pod którem uleg; dokonao pod ko-

niec Sejmu. A mona to byo zrobi w pocztkach jego,

spokojnie i z zupenem bezpieczestwem; jeli nie zrobi,

to zacz przynajmniej
;
jeeli nie wszystko odrazu, to

cz najistotniejsz, skoro byo mona rzd tego Króla

wzmocni armi, z któr i swoi, i obcy liczyby si musieli!



ROZDZIA II.

^TAIX O F* I IX 1 1.

UPADEK WPYWU ROSYJSKIEGO,

STANOWCZA PRZEWAGA PRUS.

§• 41.

Dwór Pruski radzi zada od Rosyi odwoania jej wojsk.

Wspomnielimy w poprzednim rozdziale, e wkrótce

po przybyciu swojem do Berlina, hr. Nesselrode zoy
deklaracy, i Imperatorowa zrzeka si swego aliansu

z Polsk, przez wzgld na niepokój, jaki ten projekt

sprawi na Dworze pruskim
;
przyczem nowy minister

rosyjski zapyta hr. Hertzberga, czy gabinet berliski

ma jeszcze jakie yczenia w sprawach polskich? Roz-

tropne ustpstwo Rosyi pomieszao szyki w Berlinie.

»Po tem owiadczeniu Imperatorowej (pisze ministeryum)

WKMo nie masz tytuu do bezporedniego mieszania

si w czynnoci Sejmu polskiego. Wszelako, gdyby za-

mierzano w Warszawie zaprowadzi jakie zmiany w kon-

stytucyi, albo gdyby Rosyanie chcieli zimowa w Polsce,

a cz narodu zadaa z tego powodu pomocy od
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WKAloci, monaby sprzeciwia si takim postanowie-

niom i przez ministrów naszych w Warszawie dziaa
w tym kierunku na stronnictwo patryotyczne« ^). Król^

jak zwykle^ potwierdzi z popiechem wnioski ministe-

ryum i poszed nawet dalej. Nesselrodemu kaza da
uczuj e jedynie przymierzu z Austry zawdzicza Rosya

wszystkie trudnoci jakich doznaje ; e odstpiwszy przy-

jani pruskiej jak stracia ju znaczenie w Niemczech,

tak traci i traci bdzie coraz wicej wypyw sw^ój

w Rzpltej. W reskrypcie do Buchholtza i Lucchesiniego

pisze Król, e naleaoby na Sejmie poruszy bezzwo-

cznie kwesty nader popularn, to jest usunicia wojsk

rosyjskich z Polski : w tym zatem celu nakoni patryo-

tów, iby energicznie domagali si od Rosyi, aby nie

kopotaa Rzpltej sw armi i swemi dostawami i aby

wojska te wyszy jeszcze przed zim; e gdyby Sejm

w tej sprawie zachowa si w milczeniu, a Rosyanie

rozoyli si na zimowe lee w Polsce, Turcy mieliby

prawo, cigajc swego nieprzyjaciela, przenie wojn
do krajów Rzpltej. »Jeeli nakonicie kilku panów pol-

skich, by pchnli ten interes, moecie im zarczy, e
ich popr, jak w sprawie aliansu, i e ani grony ton

Rosyi nie zastraszy mnie, ani grzeczne jej sówka nie

upi mnie wcale « ^). Myl królewsk odgad Lucchesini

:

zanim rozkaz królewski doszed jego rk, ju si t
sprawc zaj czynnie. »Dziki ks. Czartoryskiej, któr
znaem z Berlina (pisze on 25 padziernika) i zaufaniu,

jakie jej przyjaciele pooyli we mnie, udao mi si na-

koni Ksicia z tejsamej rodziny, przytem posa, e na

sesyi wczorajszej wniós skarg o ucisk, jaki ponosz
obywatele jego województwa od wojsk rosyjskich. Po-

wicenie tego obyw^atela jest tem bardziej uznania godne,

') Raport do Króla, z dnia 24 padziernika.

^) Reskr5'pt z dnia 25 padziernika.
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e cay swój majtek wystawia w ten sposób na zemst
Rosyi i e pierwszy to dopiero Polak, który od czasu

rozbioru, omieli si podnie na sejmie gos przeciw

Imperatorowej. W istocie^ ks. stolnik Czartoryski zoy
przed Izb pismo jeneraa Samszefa do komisyi pro-

wianckiej woyskiej z daniem 15.000 podw^ód ; wnosia

aby o te uciliwoci upomnie si w nocie do vStackel-

berga^ i dodaa aby w tej nocie zawarte byo, w jak

najw^zgldniejszych wyrazach, danie caego narodu:

»iby N. Imperatorowa, której caa Europa wielbi wiel-

ko duszy i która raczya nas tyle razy zapewni, jak

ywo j obchodzi los kraju naszego, chciaa przez wy-

sok askawo swoj uwolni go od konsystencyi wojsk

swoich « '). Nie mona byo w sowach uprzejmiejszych

wnie dania bardziej uprawnionego
;
jednakowo, cho

rozpoczy si rozmowy ze Stackelbergem o uciliwo-
ciach wojska rosyjskiego. Sejm nie domaga si ew^a-

kuacyi. Pomimo gorczki, jaka panowaa w umysach,
rozumiano dobrze znaczenie tej sprawy : drani Rosyi
nie chciano. Gabinet berliski, pierwszy wystpi z ofi-

cyalnem daniem. W odpowiedzi danej na deklaracy
Nesselrodego, Król po wyraeniu wdzicznoci swej za

cofnicie projektu przymierza, doda, »e byby jeszcze

mocniej tem uczuciem przejty, gdyby Imperatorowa

chciaa takie przedsiwzi rodki, któreby neutralnoci

Polski, w dalszym cigu wojny tureckiej, na aden
szwank ani nawet na podejrzenie u Turków nie wysta-

wiay, eby przechody i pobyt w^ojsk rosyjskich nie da-

way pozoru, jakoby Rzplta braa porednio udzia w tej

wojnie : przezcoby Turcy mieli prawo da dla siebie

tych samych uatwie « -).

') Dyaryuszz, posiedzenie z dnia 24 padziernika.

') Nota pruska z dnia 28 padziernika.
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Jakkolwiek w formie przyjaznej zamknite^ danie
gabinetu berliskiego byo dla Rosyi wielce dotkliwe.

Uwiadomiona o niem^ rzeka Katarzyna: »Ten postpek
Króla pruskiego o wnele zoliwszy, ni jego poprzednia

deklaracya« ^). Byoby przyzwoiciej ze strony Dworu
pruskiego poczeka, a Rzplta, któr to jedynie obcho-

dzio, sama gos zabierze: ale i Król i Hertzberg wo-

leli przyj jawnie rol podegaczy, ni straci okazy
nowego wmieszania si do spraw polskich. Wiadomo
o tej insynuacyi dosza do Warszawy nazajutrz po uchwale

z dnia 3 listopada. Opozycya bya wanie pod wrae-
niem wieego tryumfu »Pierwszy to krok, pisze Lucche-

sini, który patryoci zrobili dla uszczuplenia wadzy kró-

lewskiej i wpywu rosyjskiego, odtd sami zaczynaj

nazywa si party prusk. Ani jeden z tych, co byli

gotowi skonfederowa si, nie chybi przy dyskusyi:

ks. Sapieha uprzedzi, e wyjdzie z Izby i e bdzie pro-

testowa, jeeli Król nie ustpi «. Wpraw^dzie Lucchesini

byby woa, eby zw^yciztwo pozostao po stronie Króla.

»Wypadek taki byby nastrczy WKMoci sposobno
w^ysania swych wojsk do Rzpltej, ale oba stronnictw^a

lkaj si tej ostatecznoci, taka jeszcze w sercu ka-
dego Polaka tkwi nieufno, od czasu rozbioru*. »Ra-

do opozycyi, donosi Buchholtz, zwikszya si o wiele,

gdy ja i margr. Lucchesini owiadczylimy, e WKMo
postanowie uwolni Polsk od ciaru wojsk rosyj-

skich. Nabrali odwagi, i dzi jeszcze, po raz wtóry, chc
zapyta na sesyi, czy Rosya zamyla na prawd o wy-

cofaniu swych wojsk? Odtd ta sprawa z wielk fors
bdzie popychan, zaczem przyj moe do przywoania
wojsk WKMoci, w czem ja i margrabia, jak najsilniej

patryotów zachcamy« ^). Stao si w rzeczy samej, jak

^) Chrapowicki: Zapiski, 1788.

2) Raport do Króla, 5 listopada.
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byo umówione z ministrami pruskimi. Dnia 15 listopada^

ks. stolnik Czartoryski zapyta w Izbie : czy byy uczy-

nione jakie kroki celem uwolnienia Rzpltej od armii

rosyjskiej? Popar to pytanie ks. Jabonowski, kaszte-

lanie i pose Mierzejewski ; lecz gdy nikt wicej nie za-

biera gosu, Marszaek odpowiedzia ostronie, e wy-

pada t spraw odoy do porozumienia z kanclerzami.

Przewloko si znowu o dni kilka, przez które Lucche-

sini i Buchholtz dodawali ferworu sejmujcym, i tyle

dokazali, e gdy 15 listopada, Ksi-stolnik przedstawi

gotow ju not z prob do Imperatowej o usunicie

jej wojsk z krajów Rzpltej, Sejm t not przyj. — Po-

wtarzamy, byo to danie najsuszniejsze, prawom, go-

dnoci, niepodlegoci pastwa zupenie odpowiedne,

lecz — czy na czasie?... Prawo byo po stronie Rzpltej,

to prawda, lecz czy jest roztropnie zawsze swego prawa
uywa?... Tyle razy i przez tak wiele lat cierpiaa Rzplta

wojska rosyjskie u siebie, w rodku kraju lub na po-

graniczu poudniowo -wsciodniem; trzeba byo teraz

domaga si ewakuacyi nagle dlatego, e tak Król pruski

doradza: domaga si jej w chwili, kiedy Rosya za-

prztnita wojn z Turkami, nie moga si bez podstawy

w ziemiach polskich dla swoich dziaa wojennych

;

w chwili, gdy armia Rumiancowa jedynie z ziem tych

i z magazynów w nich zoonych rodki swego wyy-
wienia czerpa musiaa? Nie wychodzio to prawie na

jedno, co owiadczy si jawnie za Turkami, co zrywa
z Rosy? Byo to roztropnie, odpowiadao to siom,

jakie Rzplta naprzeciw Rosyi wystawi moga? »Wszak
s momenta, mówi Prymas, kiedy saby silnemu co-

kolwiek ulega, w czemkolwiek pomocy udzieli obo-

wizany i dyssymulowa, eby na wiksze nie expono-

wa si nieszczcia*. Sejm nie baczc na to wszystko,

stawi krok, który mciw Katarzyn do ywego obu-

rzy; stawi go na danie Króla pruskiego i w zau-
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faniu dziwnie nieprzezornem, bo bez pamici; e ta pod-

pora, jak sama si nasuna, tak sama, i bardzo prdko,

usun si moe. Usyszymy nieraz jeszcze donone
i przecige echo tego przedwczesnego aktu.

§. 42.

Xota Stackelberga z 5 listopada. Wraenie jej w Sejmie.

Na teje sesyi, 5 listopada, opozycya zamierzya

pój dalej. Bniski, pose poznaski, zawiadomi Izb,

e poda do laski wniosek o Sejmie nieustajcym; z tem

samem daniem zjawi si Matuszewic, pose brzesko-

litewski ; domagali si i inni Sejmu zawsze trwajcego.

Bya to rzecz zupenie nowa, w Izbie przynajmniej;

projekt dcy do stanowczej zmiany w formie rzdu
krajowego, podany niespodzianie, wymaga z natury

rzeczy duszego czasu do zbadania i rozwagi. Pomimo
to, Marszaek sejmowy proponowa, aby by od razu

czytany, poczem i dyskusya i uchwaa mogy byy zaraz

nastpi. Sprzeciwi si temu Lasocki, ze stronnictwa

królewskiego, chcc, aby Izba, jak to byo zapowie-

dziane, zaja si projektem o komisyi wojskowej. Opo-

zycya Lasockiego i z tego powodu bya uzasadnion,

e w obozie królewskim panowao mniemanie, i partya

pruska, z pomoc namówionych arbitrów, zamierza prze-

prowadzi przez aklamacy t uchwa, podobnie jak

si to stao z wnioskiem o armii stutysicznej. Godzio

si ze wszech miar zapobiedz podobnej niespodziance.

Wszcz si spór, podczas którego Bniski, podobno

pijany, przymówi ostro Lasockiemu. Zanosio si na

kótni, z ezego skorzysta Król i solwowa sesy do

dnia nastpnego ^).

') List Króla z dnia 7 listopada. De Cache, raport z dnia 8 listopada.
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Prdko o tym wypadku dowiedzia si Stackelberg

;

wszechwadny dopiero co Ambasador, czu si srogo

temi czasy upokorzony. Od kilku dni spaday na niego

grom po gromie; najwaniejsze uchway sejmowe prze-

chodziy albo wbrew jego woli, albo bez jego wiedzy, jak

zniesienie Departamentu wojskowego i uchwaa o stu-

tysicznej armii. Tego samego dnia zrana (5 listopada),

byli u niego Buchholtz i Lucchesini z owiadczeniem,

e Król pruski pragnie, aby Imperatorowa cofna swe
wojska z krajów Rzpltej. Zmiesza si na t wiado-

mo Stackelberg; na razie nie wiedzia, co odpowie-

dzie ^). Poj atwo, ile rozdranienia przyda musiay
projekta Bniskiego i Alatuszewica. Pospieszy natych-

miast do Króla, gdzie zasta Prymasa i innych; oznaj-

mi, e jeli w Izbie przejdzie wniosek rzeczony, » Im-

peratorowa bdzie si uwaaa za zwolnion od wszel-

kich obowizków przyjani dla Polski, gdy Rzplta,

uchwalajc Sejm ustawiczny, przez to samo przewróci

zupenie form rzdu gwarantowan w r. i775«. Zako-
czy za, e aby temu zapobiedz, potrzeba, aby Król

wraz z swoim obozem wyszed z senatu i odczy si
od konfederacyi. Odpowiedzia Stanisaw August : »Cho-
bym ja osob moje ryzykowa chcia i móg, nie godzi

mi si hazardowa kraju caego na wojn domow;
którbym ja sam poniekd zaczyna; nie godzioby si
tembardziej, gdyby konfederacya ju uchwalia Sejm

ustawiczny «. Jednego z Królem zdania byli Prymas
i wszyscy obecni. Widzc t zgodno, Stackelberg od-

stpi od swego dania, ale za to domaga si, aby

Król mu przyrzek, e sprzeciwi si koniecznie ustano-

wieniu tego Sejmu. Na to Stanisaw: »Chobym to oso-

bicie chcia uczyni, nie wydoam, gdy zapewne plu-

ralitas a moe unanimitas na to przystanie, a mnie Kró-

^) Raport Buchholtza, z 5 listopada.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 17
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lowi nie podobna przeciwi si takiej rzeczy, która tan-

dem nie moe by inaczej uwaan, tylko jako jeden

z najwikszych poytków krajowych«. Skoro i w tern,

zdania królewskiego przemódz nie zdoa, Stackelberg

rzek, i mu nic nie pozostaje, jak poda do Sejmu not
ostrzegajc, e jeeli wniosek o Sejmie nieustajcym

zostanie przyjty, Imperatorowa poczyta to za gwacenie
traktatu. Chcia go powstrzyma Król, ale napróno.
»Tentowaem po dwa razy, pisze Stanisaw, aby exklu-

dujc Sejm ustawiczny, dozwoli przynajmniej Sejmu go-

towego takiego, na jaki zezwoli przecl czterema dniami

pod warunkiem, iby Departament w^ojskowy utrzyma
si przy wadzy. Ale Ambasador ju nie da si zmik-
czy « i tego jeszcze wieczoru posa Marszakom gron
not, jak Królowi by zapowiedzia.

Pooenie Stanisawa Augusta byo najtrudniej-

szem. Stawiano go znowu midzy yczeniami sejmu-

jcych, wprawdzie godziwemi w sobie i poytecznemi,

ale zbyt wczesnemi — a wyranem prawem, które Mo-
skwie suyo w moc gwarancyi. Ju nieraz o tej

gwarancyi z czonkami Sejmu rozmawia poufnie. Mimo
przykroci wszelkiego rodzaju, jakich dowiadcza od

przeciwników, Stanisaw nie chowa do nich urazy,

owszem przycign do siebie najzacitszych i najza-

paleszych, aby agodn perswazy do trzewiejszego

pogldu ich przywie. Atoli zdawao im si, e kiedy

Stackelberg nie uczyni adnego kroku po uchwale

o armii stutysicznej, to ztd ju widoczna, e Moskwa
obarczona nieprzyjaciómi od poudnia i pónocy, nie

jest w stanie niczemu si sprzeciwi, co Rzplta u sie-

bie postanowi ; e wic naley korzysta z tego czasu,

a na ni si wcale nie oglda ; e owszem »kady
dobry Polak powinien szuka wszelkich sposobów^ aby^

zrzuci ohydne jarzmo gwarancyi«. »Ja im na to odpo-

wiadam, pisze Stanisaw August, jako Król, jako sie-
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dzcy na najwyszej stranicy, powinienem was prze-

strzega nietylko o bliskich, ale i o dalszych niebezpie-

czestwach, i musz czyni jak doktor, który zgrzeszyby,

gdyby krzywicemu si na potrzebne lekarstwo choremu^

onego nie dawa. Wiem, e wam nie mio sucha o gwa-
rancyi i o Moskwie. Ale e obie jeszcze exisuntj trzeba

wic nie drani Moskwy, bijc na gwarancy... Mówd
ja kademu: pamitajcie, co was i ca Ojczyzn koszto-

wa moe zerwanie z Moskw!... Ale nie suchaj tego

i wzili na kie, ile poduszczani nadziej (której lubo

szefowie opozycyi nie bardzo wierz, ale dependentom

wierzy ka), e Król pruski z ca potg swoj stanie

przy nas dla oswobodzenia nas od Moskw^y, do ewaku-

owania zupenego z kraju naszego wojsk moskiewskich

i austryackich, i do obronienia nas od przechodu wszel-

kich w^ojsk zagranicznych. A nie chc uwaa, e ten

nowy protektor czyli przyjaciel bdzie znowu naszym

opressorem, a probabiliter chciwszym ni Moskwa, i ziem,

i ludzi, i koni i zbó naszych, i zazdroniejszym o mo-

gce si u nas zaszczepia manufaktury i wynajdywanie

soli naszej wasnej itd.« *).

Te uwagi i ostrzeenia, które czyni Król w po-

ufnych bd z przyjaciómi, bd z przeciwnikami, roz-

mowach, musia teraz powtórzy z tronu, gono, do

caego Sejmu i narodu. Nota rosyjska, odczytana na po-

siedzeniu z dnia 6 listopada, oznajmia, e Ambasador
adnego dotd nie uczyni przedstawienia z powodu
ustaw zapadych, które lubo naruszyy konstytucy z roku

1766, jednak bezporednio aktu gwarancyi nie nadwe-

ryy; e atoli, gdy syszy o projektach, które maj
na celu sejm nieustajcy i tem samem cakowit odmian
rzdu, musi przestrzedz, e Imperatorowa byaby zmu-

szona, w najmniejszej zmianie konstytucyi z roku 1775,

') Listy królewskie do Debolego, 5, 7 i 12 listopada.

17*
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widzie zgwacenie traktatu i wyrzec si swej przyjani

dla Króla i Rzpltej. Po odczytaniu tej noty, mnóstwo
posów naraz zadao gosu. Stanisaw, przyzwawszy

do tronu ministeryum, sam przemówi, a mówi powoli,

dobitnie i gosem podniesionym. Zapowiedzia na wstpie,

e sumienie nakazuje mu nie schlebia narodowi, ale

prawd po ojcowsku wyrazi; nastpnie przypomnia,

e kto nie dochowuje obowizków traktatowych, ten

bierze na siebie win i zamania przymierza i wywo-
ania skutków acz najgorszych takowego postpku, i daje

prawo zemsty na siebie, zemsty bez granic temu, z któ-

rym stanowi ukady. Byway wprawdzie przykady ta-

kich, co umowy zrywali i wygrywali w kocu ; ale kto-

kolwiek szczerze zechce wnij w roztrznienie szcze-

góów, pozycyi i czasów, ten przyzna musi, e nam
roztropno sama nie dozwala takowego porwania si.

Godzi si i naley dy do najwikszego szczcia na-

rodu, ale dy takiemi drogami, które nas doprawdy
do niego doprowadzi mog, a nie w te si zapuszcza,

które nam przepa pod nogami otwieraj. Dobrze,

emy uchwalili wojsko, i to by moment trafnie obrany

;

ale pamitajmy, e tej siy jeszcze nie mamy, i e do-

browolnoci innych narodów nie zyskamy, jeeli nie

bdziemy strzedz zawarowanych obowizków. Pami-
tajmy, jaka bya posta kraju naszego, gdy si sta tea-

trem wojny, do którego wnijcie zewszd otwarte, gdzie

w poddanych wasnych najatwiej moemy, strze Boe,
dozna nieprzyjació najsroszych

;
jak atwo obcej zmowy

sta si moemy upem ; któby nie pragn najlepszej

formy rzdu, ale stopniami trzeba i od najgorszego

do najlepszego ; raptowne rewolucye zawsze podlegay,

bdom i koczyy si pónym i prónym alem. Nij
obraajmy adnego z ssiadów ; jest jednak wskazówki

nieomylna dla narodów, pochodzca z sytuacyi ich wa-
ciwej. »Mówi wyranie i gono (i tu gos jeszcze wicej
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podniós)^ e nie masz potencyi adnej, którejby interesa

mniej spieray z naszemi jak Rosyi. Wszak Rosyi win-

nimy, e nam wróciy si niektóre czci ju zabranego

kraju. W iandlow^ych zamiarach Rosya nam najlepsze

przedstaw^ia widoki. Rosya nietylko nie przeszkadza po-

mnoeniu naszego wojska, ale najchtniej na nie zezwala.

Mówi zatem, e naley nam nietylko jej nie drani,
ale owszem stara si o zachowywanie najlepszej z ni,

ile to by moe, przyjani. Dokadam, e jestem i w tem

przewiadczeniu, e gdy damy pozna Imperatorowej,

i jestemy dla niej przychylni, atwiej i bezpieczniej

dojdziemy do domowych urzdze i ulepsze naszych;

i e owszem, wtedy najwiksze sami sobie zaoymy
do tego zapory, gdy t wielkomyln Pani odraa od

nas bdziemy«. — Dotykajc usposobienia, jakie w wi-
kszej czci sejmujcych i publicznoci panowao, rzek
e spokojn i msk boleci: »Znam ja dobrze, na jakie

si teraz wystawuj, zoliwe tómaczenia niechtnych,

a co gorsza, na jakie owszem podejrzenia i wielu naj-

cnotliwszych, ale nie do wiadomych obywateli; ale

znam oraz, e nie sowami i krokami mojemi rzdzi
powinno to, co w zapale uprzedzonych umysów moe
by najprzyjemniejszem publicznoci, ale to jedynie, co

rozumiem by istotnem kraju dobrem, albo choby tylko

mniejszem jego zem. ycz tedy i radz jak najuwaniej

i najwzgldniej postpi wzgldem podanej od Amba-
sadora rosyjskiego noty«. Skoczywszy rzecz, sesy
zamkn i na cztery dni zawiesi.

Ze wszystkich mów, jakie po tym tak srodze udr-
czonym Królu pozostay, bya to jedna z najroztropniej-

szych, najgbiej pomylanych , najszczerzej w^ypowie-

dzianych, i obleczona zarazem w t pikn form, która

i do rozumu i do uczucia przemawia. Po odczytaniu

noty Stackelberga, pisze Król, » najwiksza moja obawia

bya, eby zapa narodu szczwany przez Prusaków, nie
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postpi, mimo tej noty, i do ustanowienia sejmu usta-

wicznego i do otwartego zrzucenia gwarancyi, poniewa
w wielu gosach i jedno i drugie owiadczyli posowie.

A zatem, eby si naród nie zapdzi in statufii belh\

miaem za powinno sumienn zatrzyma ten zapd na-

rodowy t mow. Umylnie za skróciem t sesy
czwarkow, e spodziewaem si przeci przez to i zapa
nieuwanych i przez kilkudniow^ pauz sprawi ocho-
dzenie umysów, ze wszystkich stron, to jest i naszych

i Ambasadora*^).

Czy Król dopi celu? Niestety, inaczej si stao'...

Wszak u nas dobry jest i najbahszy argument, kiedy

dmie w nasze stron; lecz i najsilniejszy, skoro prze-

ciwny, nic nie wart, owszem im silniejszy, im mniej do

odpowiedzi zostawia, tem bardziej nas drani. Kto z nami

jedno nie trzyma, ten w oczach naszych przestaje by
patryot, ten snuje kabay na szkod Ojczyzny, tego

sucha nie warto, bo mu wierzy nie mona. — Ju
podczas czytania noty Stackelberga wida byo na twa-

rzach yw^e niezadowolenie, lecz zmienio si ono w gniew,

skutkiem mowy królewskiej. »Komedya to wyrana,
mówiono; Król uoy j ze Stackelbergiem, aby za-

straszy patryotów i utrzyma gwarancy, która krpuje
wol narodu «. Gdy Stanisaw August schodzi z tronu,

podniosy si dania, aby pozosta, i aby sesya trwaa
dalej ; a gdy wyszed, oburzenie nie miao granic, krzy-

czano ze wszystkich stron. Trwaa wrzawa przeszo go-

dzin, Sapieha najgoniej wymyla na Króla i na Mo-
skw. Przyczynia gniewu ta okoliczno, e wedle prawa

kada uchwaa w cigu trzech dni po jej zapadniciu,

winna by wpisana w grodzie, pod kar niewanoci;
otó trzeci dzie upywa, a prawo o zniesieniu Depar-

tamentu wojskowego dotd nie byo oblatowane ; nie-

') List do Debolego, 7 listopada.
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szczcie za chciao, e kancelarya grodzka bya ju
zamknita. Sapieha wycign ztd wniosek, e Król

umylnie tak to wszystko urzdzi i z Izby si oddali,

aby uniewani prawo o Komisyi wojskowej. Zaczem
nowe zorzeczenia i gniewy, o czem Stanisaw August
uwiadomiony, kaza gród otworzy i uchwa do akt

wcign.
Nie prdko uspokoiy si umysy. »Tego dnia, opo-

wiada wiadek naoczny, de Cache, byem na wieczorze

u ks. Czartoryskiego, gdzie znajdowao si przeszo trzysta

osób. Kilku posów, których prawie nie znaem, przy-

stpio do mnie i bez najmniejszego powodu zaczli mi
prawi, e traktaty wymuszone nikogo nie wi w rze-

czach wewntrznych urzdze, bo inaczej naród niepod-

legy byby niewolnikiem pastwa gwarantujcego. Inni

wrcz mi owiadczyli, e sprzykrzyo im si odbiera
rozkazy od Rosyi, i by rzdzonymi z Petersburga przez

Ambasadora i przez Króla; e Rosya przywiedzie ich,

jak Turków przywioda, do rozpaczy ; e czas ju otrz-

sn si z jarzma od tak dawna gniotcego i zerwa si
na wszystko, by przywróci narodowi niepodlego.
Inny rzek, e naród woli raczej by zupenie rozdzie-

lonym midzy obce mocarstwa, ni znosi dzisiejsz za-

leno, i e jeeli popchn ich do ostatecznoci, to

obior ksicia pruskiego na Króla«. Jednem sowem
mniemano, co u nas tak czsto dawao si póniej sy-

sze, e tak jest le, e ju gorzej by nie moe, i e
naród ryzykujc, wikszej szkody nie poniesie, ni te,

które obecnie ponosi. Przeraony tak niespodziewanemi

zwierzeniami de Cache, pragn si od nich uwolni,

lecz e nie móg, »zoywszy, rzecze, mój urzdowy
charakter i tylko jako przyjaciel Polski, tómaczyem
najagodniej tym panom, e na takie ostateczne rodki,

zawsze bd mieli czas; e obecnie naleaoby zastano-

wi si spokojnie i z zimn krwi, aby nie popeni
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jakiego bdu i nie pogorszy losu polskich obywateli,

którego, acz niegodnym by moe^ wielu im jednak

zazdroci « *).

Tymczasem^ starszyzna opozycyjna zebraa si u Ma-

achowskiego , i postanowiono wysa delegatów dla

Króla- z daniem: eby Król nie solwowa odtd sesyj

na dni kilka bez zgody Stanów; eby wojsko z caej

Polski ruszyo na Ukrain na zgromienie tego buntu^

o którym Król w swojej mowie jakoby napomyka;
eby udzieli noty Stackelberga innym zagranicznym

ministrom z prob o pomoc^ poniewa Rosya chce ju
wojn wypowiada ; eby do zagranicznych Dworów
wyprawi posów wielkich^ którychby Stany same wy-

bray; eby na not Ambasadora dopóty nie odpowiada,

dopóki Moskwa i wojsk swoich i magazynów z Rzpltej

nie cofnie. Dodawano i to, e jeeli Moskwa w gro-

bach swoich nie ustanie, a Król nie bdzie trzyma

z narodem, wtedy pomyl o skonfederowaniu wszyst-

kich województw i o energiczniejszych jeszcze rodkach,

midzy któremi wymieniano ogoszenie interregnum !
—

Na szczcie wstrzymano si z t delegacy, i w dniu

nastpnym, gdy umysy znacznie ostygy, poprzestano

na proszeniu Króla przez obu marszaków, iby sesye

nie byy tak czsto i na tak dugo zawieszane bez przy-

zwolenia Stanów; aby Sejm by prorogowany do 15

grudnia; aby wyprawi ambasadorów za granic i w^ysa
na Ukrain wojsko dla przyspieszenia ewakuacyi Rosyan.

Na dania te odpowiedzia Król chodno, e nie przyj-

muje rezolucyj na prywatnych zebraniach, jakoby w imie-

niu Rzpltej uchwalonych, e wtedy swe zdanie wyjawi,

gdy mu to przez Sejm bdzie przedstawione ; nie utai

przytem swego zdziwienia, e marszakowie wkraczaj

•) Raport, 8 listopada.
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W jego atrybucye limitowania Sejmu i wyprawiania po-

sów do obcych Dworów ^).

»Wyzna tu musz^ sowa s Stanisawa Augusta,

e nigdy jeszcze nie byem w tak krytycznej sytuacyi«.

W interesie narodu, któremu królowa, czu si on obo-

wizanym zachowa dobry stosunek z Rosy i to prze-

konanie swoje stanowczo i uroczycie przed skonfede-

rowanym sejmem wyjawi. Tymczasem »duch opozycyi,

pisze dalej Król, tak si rozmnoy nienawistnie prze-

ciwko Moskwie we w^szystkich stanach i rodzajach ludzi,

e to jest prawie nie do uwierzenia*. Francuzki pose,

hr. Segur, wracajcy nieco póniej z Petersburga, nie

móg pozna Warszawy; z unionej a do upodlenia

wobec rosyjskiego Ambasadora, przemienia si nagle

w otwarcie nieprzyjazn i wyzywajc. Có tedy zaszo

w tak krótkim czasie? Moe nie od rzeczy bdzie przy-

patrze si bliej i przyczynom i objawom tej gwato-
wnej przemiany.

§. 43.

Stosunek Rzpltej do trzech mocarstw ssiednich.

Z trzech mocarstw ssiednich. Austrya z natury

rzeczy najmniej miaa interesu, aby Polski uszczupla,

owszem najwicej, aby jej broni. Wpywy francuskie

zerway naprzód dobr harmoni, która midzy Wazami
i Habsburgami dugo istniaa. Póniej cesarze niemieccy

w obawie, iby na tronie polskim nie zasiad sprzymie-

rzeniec francuski, poczyli si z Moskw w sprawie

polskiej. Bya chwila, e Marya Teresa lepiej rozumiaa
swój stosunek z Rzplt, i Stanisaw August szuka sta-

ego z ni porozumienia przez brata swego, ks. Jdrzeja.

Ale odkd Józef II postanowi odmodzi Austrya i libe-

') List Króla, 7 listop. De Cache, Raport, 12 listopada.
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ralnemi zasadami zastpi stare Habsburgów tradycye

tak w wewntrznym jak zewntrznym ukadzie monar-

chii, odtd wszystko^ i na bardzo dugo, zepsuo si
we wzajemnym dwóch ssiadów stosunku, ze szkod
Polski tak dobrze jak Austryi. Pierwsze haso do po-

dziau daa Austrya, chocia bezwiednie, i ona to w czasie

rozbioru, najchciwsz na ziemie polskie z trzech ssia-

dów si okazaa. Wprawdzie naczelny minister x\ustryiy

ks. Kaunitz, rozumniejszy od swego Monarchy, wielce

troskliwym by o utrzymanie tej napó niepodlegej

Polski, jaka pozostaa, gównie z obawy, aby jej kosztem

nie zwikszyy si Prusy ; ale troskliwo ta, cho czynna

i przezorna, nie wysza nigdy poza poufn korespondency
dwóch gabinetów cesarskich: w^ Warszawie nic o niej

nie wiedziano, nie przypuszczano jej nawet. W War-
szawie, Austrya przedstawiaa si w postaci Józefa II,

chciwego i niespokojnego nowatora, na którego w aden
sposób nie mona byo liczy, który wszystkich w Eu-

ropie z kolei drani i zaczepia, a w Galicyi moralne

i materyalne mieszkaców interesa najdotkliwiej obraa.
Nie byo wic monoci oglda si na Austry;

pozostawa wybór midzy Rosy i Prusami. Zazwyczaj

narody, które wiekowe midzy sob toczyy boje, jak

Francya i Anglia, Austrya i Francya, Dania i Szwecya,

Wochy i Niemcy, zachowuj dugo pami krzywd

wzajemnych, ale w kocu ich stosunek ukada si do

równowagi i zamienia si w przyjazne ssiedztwo. Wie-

kowy bój midzy Polsk i Rosy inaczej si zakoczy
w zeszem stuleciu. Od czasu przymierza z Augustem II

przeciw Szwecyi, Rosya zyskaa w Rzpltej wpyw prze-

wany, i dya wytrwale do jego utrzymania i rozsze-

rzenia. Strzega Polski, aby si przez ni zasoni
od Europy, ale w Polsce strzega anarchii. Ta jej poli-

tyka doprowadzia do pierwiszego rozbioru. W rozbiorze

przyja Rosya udzia niechtnie i najlichsz otrzymaa
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czstk, ale t strat wynagrodzia sobie przyznan od
ssiadów nad Rzplt opiek. Bya bolesn i upokarza-

jc jej opieka : wszelako od pierwszego podziau o tyle

lepsz ni dawniej, e przyzwalaa na pewne ustalenie

si rzdu, na ulepszenie wewntrznej administracyi, na

utworzenie pewnych porzdków i zasobów pastwowych,
na czem wszystkiem zbywao Polsce najzupeniej. Za-

sug to byo Stackelberga, któr sprawiedliwo przy-

przyzna kae. Skutkiem wojny tureckiej, przyzw^olia

w kocu Rosya i na wzmocnienie siy zbrojnej. Mona
si byo spodziewa, e kraj, wewntrz jakokolwiek
urzdzony, opatrzony armi na jak go sta byo, przy-

gotowujc ludzi zdolnionych do posugi publicznej i otrz-

snwszy si z wiekowej gnunoci i naogów, przyjdzie

z czasem, sam natur rzeczy, do wikszej w sobie kon-

systencyi, do wikszego na zewntrz powaania, i powoli

coraz bardziej uchyla si bdzie z pod despotyzmu mo-
skiewskiego. Trzeba byo tylko cierpliwoci

,
pracy

i zgodnoci, a program ten byby odpowiedzia nadzie-

jom, jakie na nim pokadano. Skoro rzd polski bez

obcej kurateli obej si ju nie móg, to kuratela ro-

syjska bya najkorzystniejsza ze wszystkich, jakie przy-

puszczay ówczesne stosunki. Doda naley, e od strony

Rosyi nie grozio wcale niebezpieczestwo nowych za-

borcy/, przeciwnie od niej wygldano zasony od Prus

;

e pod wzgldem materyalnym, handlowym Rzplta nie

doznawaa od Moskwy ucisku, przeciwnie znajdowaa
ju pewne dogodnoci, a moga znale duo wiksze.

Kwestya religijna, która jest rdzeniem dzisiejszego an-

tagonizmu, nie rozdzielaa jeszcze wówczas obu naro-

dów. Wprawdzie na Biaorusi poczto ju Uni zarywa,
ale ostronie i pocichu, bo traktatem z r. 1773 Rosya
zobowizaa si do szanowania w prowincyach zabra-

nych wiary katolickiej obu obrzdków, a Katarzyna za-

nadto bya przezorna, aby si dopuci jawnego i oczy-
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wisteg-o zgwacania traktatów, dopóki o nie móg si
kto upomnie. Nie przeczym, e w prowincyach ukra-

innych dawaa si czu schyzmatycka propaganda Sad-

kowskiego^ przez Synod petersburgski troskliwie zasi-

lana^ lecz zawsze bya ona gotowa przycichn^ skoroby

o ni nastpiy reklamacye ; tymczasem w Warszawie,

prócz Króla, Nuncyusza i metr. Smogorzew^skiego, nikt

o tej propagandzie nie wiedzia, nikt si o Uni nie

troszczy i nie by to wcale powód, któryby drani
ówczesn opini publiczn. — Nierównie dotkliwszemi

dla województw ukrainnych byy przykroci, przez wojska

rosyjskie obywatelom i chopstwu wyrzdzane; na te

skarono si i bardzo, chocia w Polsce nie byy takie

naduycia nowoci. Wszak wiadomo, jak plag za

dawnych czasów staway si po kadej wojnie same
wojska polskie dla kraju, i ta plaga dopiero od r. 17 17,

to jest od zwinicia armii ustaa. Wiadomo take, i Pry-

mas wieo to przypomnia, ile szkód wszelkiego rodzaju

wojskowi i agenci pruscy zadali województwom zacho-

dnim podczas konfederacyi barskiej, chocia z Prusami

Rzplta nie miaa wtedy zatargu. Kraj bez rzdu, bez

siy zbrojnej, nie miaa wtedy zatargu. Kraj bez rzdu,

bez siy zbrojnej, nie móg si zabezpieczy od krzywdy
ze strony mocniejszego *). Ale napomkn tu trzeba, e

') Widzielimy, e w r. 1788, Moskale gwatem werbowali polskich

parobków i wcielali ich do swego wojska. Dziao si to i dawniej, nawet

podczas pokoju, mianowicie gdy Soohub (Polak) dowodzi zaog rosyjsk

na Ukrainie. Na nieszczcie, sami obywatele polscy zachcali Moskw do

tych nieprawnych werbunków. Oto jak si na to skary Deboli z Peters-

burga: »Kiedy ja, nie czekajc rozkazów, ale tylko z widocznej powin-

noci, wprowadziem samego Panina na to, aby w r. 1778 oponowa si

werbowaniu u nas do suby rosyjskiej, wtenczas senatorowie i ministrowie

nasi, w zamku pod bokiem WKMoci mieszkajcy, zalecali tu przez listy

ofiarujcych si do tego werbunku. Nie miaem (w tym interesie) do bo-

rykania si z prawdziwym wisusem Poniskim, wojewodzicem, który w ni-

czem si nie ró/.ni od Adama, owszem przewysza go w niecnocie". —
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dokuczliwoci wojsk rosyjskich opacay si w pewnej

mierze atwym i zyskownym w czasie wojny zbytem

produktów, które na bujnej ukrainnej ziemi, wszelkiego

pozbawione targu, nieraz przez dugie lata wyglday
kupna.

Tak wic stanowisko Polski wzgldem Rosyi, w epoce

o której mówimy, z jednej strony dotkliwe i upokarza-

jce, z drugiej dosy byo znone, a nawet korzystne.

Lecz nie trzeba przytem zapomina, e opiek, któr
Rosya rozcigna nad Polsk, sami pogarszalimy;

sami niejako wycigalimy Rosy na zajcie u nas sta-

nowiska, którego nie daway jej traktaty. Akt gwarancyi

ani setnej czci nie obejmowa tych spraw, do których

dobrowolnie przyzywalimy Imperatorow i jej Amba-
sadora, jakkolwiek te sprawy, wedle prawa, wycznie
do Króla i magistratur polskich powinny byy nalee.
Owa nieustajca ebranina Polaków w Petersburgu da-

leko wicej ni gwarancya, trzymaa Rzplt w niewoli

rosyjskiej. Krnbrni i zuchwali wobec swego rzdu, po-

tulni a do upodlenia przed obcym, dawalimy Rosyi,

duo pierwej nim gwarancya stana, wszelk mono
przeprowadzenia swej woli u nas. Wiadomo, e przez

cae swoje panowanie Stanisaw August nie mia zawi-

stniejszych i niebezpieczniejszych nieprzyjació w Ber-

linie i w Petersburgu, nad swoich wasnych poddanych.

Ssiedztwo Rosyi w owym czasie, jeli byo dla Rzpltej

cikie i dotkliwe, to nierównie mniej przez gwarancya

jak przez t opakan swawol i niezgodno Polaków.

Mona powiedzie, e gdyby midzy ówczesnymi Pola-

kami wicej znajdowao si ludzi Królowi ulegych,

Podobnie, byli take Polacy, którzy dobrowolnie w swoich dobrach

schyzm zaprowadzali. Skary si na nich czsto w swych listach zacny

metrop. Smogorzewski; a niektórym z nich wadyka schyzmatycki, Sad-

kowski, za pomoc i protekcy dzikuje. Cfr. Likowski: Dzieje Kocioa
unickiego w XVIII i XIX w. Pozna 1880, str. 180.
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midzy sob zgodnych^ przytem pracowitych i roztropnie

korzystajcych z pola dziaania^ które im byo zosta-

wione, wystarczyoby wier wieku, by stan na stopie

o wiele bezpieczniejszej, i nieznacznie a coraz pewniej

wychodzi z kurateli. By moe, eby do tego nie przy-

szo za ycia Katarzyny, bo ta przebiega i zazdrosna

o swój wpyw Monarchini umiaaby znale rodki, aby

Polsk w podlegoci utrzyma. »Przetrwajmy Kata-

rzyn« maw^ia Chreptowicz ; z jej mierci wiele rzeczy

musiaoby si odmieni, byleby naród, jak to radzia

jedna z broszur spóczesnych, w cichoci i skromnoci,

bez reform gwatownych, umia by dokoczy XVIII
stulecia. — I tego take nie wolno nam wypuci z pa-

mici, e przyjacielski z Rosy stosunek byby dopomóg
missyi cywilizacyjnej na Wschodzie, która jest rdzeniem

ywota Polski i bez której ona nie ma racyi istnienia.

Jak Litw pozyskalimy dla Kocioa i cywilizacyi, tak

tosamo zadanie przyjlimy w^zgldem Rusi, przyj
bylimy powinni take wzgldem Rosyi. Przyjazne a przy-

najmniej spokojne z Moskw ssiedztwo mogo byo
wiele usuy w tej pracy dziejowej, przygotowa dla

tego narodu ziarna prawdziw^ej wiary i wata, które

póniej nie ju w swobodzie, ale w krwawej niew^oli,

przyszo nam roznosi po caym obszarze rosyjskiego

imperyum.

Innej cakiem natury by stosunek Polski do Prus.

Dwór berliski zabra prowincy, która duo wiksze
ni Biaaru miaa dla nas znaczenie, to jest morskie

wybrzee. Kady naród usiuje zbliy si do morza,

by zapewni sobie drog, która z caym wiatem daje

mu styczno. I Polska, dopóki w niej rzdzia dynastya,

dya do opanowania brzegów morza Czarnego i Ba-
tyckiego. Posiedlimy to ostatnie w w. XV, lecz majc
je przez trzy wieki w naszem rku, nie wycignlimy
2 niego bynajmniej tych korzyci, których dla pastwa
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mona si byo spodziewa. Za to tern boleniej uczu-

limy ich strat po pierwszym podziale; w jednej chwili

znalelimy si politycznie odcici od zachodniej Europy^

a pod wzgldem handlowym zdani na z wol Prus.

To pruskie panowanie nad ujciami Wisy byo jakby

gwodziem wbitym w ciao Rzpltej, który i wolny prze-

bieg soków ywotnych tamowa i sprawia bole nie-

wymown. Odtd i handel i rolnictwo byy w Polsce

sparaliowane, bo i ci co na roli, i ci co w handlu pra-

cowali, musieli opaca ciki haracz Królowi pruskiemu;

odtd i przemys polski zalea zupenie od wysokoci
ce, jakie podobao si temu monarsze na nasze i obce

wyroby przy polskiej naoy granicy. — Atoli i ci-

lejsze z Prusami porozumienie nie mogo na tem polu

zapewni Rzpltej istotnego ulepszenia. Bo choby nawet

Król pruski przyzwoli na pewne ulgi w cach grani-

cznych (co nieatwem byo do otrzymania), jeszczeby

ztd przemys polski nie odniós adnych znacznych ko-

rzyci. Z Niemcami, i wówczas Rzplta na polu przemy-

sowem rywalizowa nie moga, ani im dostarcza swoich

wyrobów. Cakiem inaczej ze strony Rosyi, która ich

potrzebowaa, dla której o wiele dogodniej byo zaopa-

trywa si w nie w ssiedniej Polsce, ni je sprowadza
z Niemiec lub z Anglii. — I.ecz niedo na ucisku lub

niekorzyciach materyalnych. Ssiedztwo Prus byo nie-

ustajc grob polityczn dla caoci i bezpieczestwa

Rzpltej. Do spojrze na kart jeograficzn ówczesnych

Prus, na te dwa dugo wycignite ramiona, z których

jedno ujcia Niemna dotykao, drugie róde Wisy,
aby zrozumie podliwo, z jak Dwór pruski czycha,

to na miasta Gdask i Toru, które w jego ziemie

wchodziy, to na zachodnie województwa Rzpltej, które

gbokim klinem wkraway si a do serca monarchii,

a do jej stolicy. Bez tych miast i bez tych województw,

niepewnem byo dla monarchii Fryderyka II posiadanie
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Szlska i Prus wschodnich. — Przytem kady pruskim stanu czu dobrze, e rola, jak Prusy odgryway
w Europie^ bya za górn na ich wielko; e jej bra-

kowao podstawy w ziemi ; e jedynie zdobycz nowych
posiadoci i zaokrglenie granic mogy nada pastwu
rzeczywistej trwaoci. A gdzie zdoby atwiej, jeli

nie na Polsce? Do na to porozumie si z ssiadami

a waciwie do tylko zyska przyzwolenie jednej Rosyi.

Wprawdzie Rosya nie potrzebowaa ziemi polskiej, miaa
swojej a nadto, nie byo zatem adnego powodu, by
pruski zabór cierpiaa ; ale mogy si zdarzy takie

okolicznoci, podobnie jak przy pierwszym rozbiorze,

któreby na Rosyi to przyzwolenie wymusiy. Takie

okolicznoci przygotowa, byo pierwszem zadaniem

Dworu berliskiego, a jako wstp do nich — Polsk
z Rosy poróni ! I to w^anie odbywao si w War-
szawie, w pocztkach tego sejmu.

§. 44.

Brutalstwo Rosyi i jej reprezentantów zaciera pami
o korzyciach przyjaznego z ni ssiedztwa.

Jak widzimy, jeden Dwór chcia zalenoci Polski,

drugi jej rozbioru, zagady. Z dwojga zego, które

gorsze, i lepy móg dojrze i osdzi, którego mocar-

stwa trzyma si naleao w^ bezsilnoci, w jakiej bya
Polska. I patryotyzm, i rozum stanu, jednako tu radziy.

Ilu mielimy ludzi prawdziwie politycznych w drugiej

poowie XVIII wieku : i starzy Czartoryscy, i Król,

i prymas Poniatowski, wszyscy stali po stronie Rosyi. —
Pod jednym wszake wzgldem, lepsze byo Prus ni
ni Moskwy wobec Polaków stanowisko. Jest co w cha-

rakterze Moskali, co czyni zaleno od nich bolesn

i wstrtn a do niezniesienia. Przewodzi nad drugimi.
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kiedy si czujemy na siach, to ley w ludzkiej, zepsutej

naturze; ale kiedy Prusak o tyle daje rozkaz, o ile tego

wymaga interes, który z niemiosiern bezwzgldnoci
umie zreszt przeprowadza; — to dla Moskala w tem
najwiksza przyjemno, by da poczu, e jest silny,

by sabszemu swoj wol, suszn czy niesuszn, gwatem
narzuci. Depta i poniewiera, napawa si atmosfer
swojej wielkoci i swego wszechwadztwa, to rozkosz,

której rzadki Rosyanin umie sobie odmówi. aden
z ambasadorów rosyjskich za Stanisawa Augusta nie

potrafi utrz3^ma si w tych granicach, jakie mu obo-

wizek, stanowisko i interes Rzdu zaznaczay. Ju Fry-

deryk II narzeka na Repnina, e psuje interesa swoj
gwatownoci i niepotrzebnem dranieniem, upokarza-

niem Polaków; a co Repnin robi w^ Warszawie, tego

z nadmiarem pozwala sobie kady oficer rosyjski na

prowincyi. Stackelberg by wprawdzie ogadzony, jak na

dyplomat XYIII wieku przystao, i wicej nawet ni
inni Moskale ; znaczn cz ycia przepdzi on na Za-

chodzie ; lecz wiadomo, e nikt tak snadno jak Rosyanin

nie przyjmuje zewntrznych form od Europy, i czego
wicej nad form, bo pewnych prawide mylenia, czucia

i postpowania waciwych cywilizacyi, a pomimo to,

w gbi duszy, zostaje on cay, nienaruszony, jakby

nigdy z poza Wogi nie wyjrza. Podobnie i Stackelberg;

pomimo rozsdku, zrcznoci i elegancyi, które mu przy-

znawano, nie móg zerwa z natur moskiewsk, wy-

nios, despotyczn, znajdujc sodycz w upokarzaniu

drugich. »Czowiek ten (sowa s spóczesnego autora)

tak peen by dumy i nieprzezornoci w dokuczaniu

Polakom, i monaby nieledwie mniema, e on przy-

oy si (najwicej) do tak nagego zbrzydzenia aliansu

z Moskw. Wdawa si we wszystkie interesa tak wa-

niejsze, jako i drobniejsze, od obsadzenia duchami mo-

skiewskiemi w Radzie Nieustajcej, od promowania se-

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 1

8
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natorów i biskupów a do wtrcania si w sdy dyka-

steryów^ do mieszania si w rozwody i maestwa^ w in-

teresa wojskowe i duchowne^ czy to dysydenckie czy

katolickie^ — a nakoniec wstyd i o reszcie wspomina^
bo okazaoby to oraz niezmiern podo niektórych

Polaków^ — to wszystko zdaje si^ nie byo wcale mo-

skiew^skim interesom potrzebne, i mylna byaby polityka

gabinetu petersburgskiego, g'dyby takiem zbytniem do-

kuczaniem Polsk gnbi przedsiwzi* *). Nie zawsze

o tem w Petersburgu wiedziano, bo z Warszaw^y nie

miano zanosi skarg na Stackelberga ; a zreszt, dopóki

si wiodo, podoba si Imperatorowej i jej ministrom

imponujcy ton Ambasadora. Tak wic, co byo lepszego

i istotnie korzystnego w stosunku Rosyi do Polski, jako

ssiedniego pastwa, to znikao wobec zachowania si
jej ambasadorów; i Moskwa mimo zasony, jak od Prus

dawaa, mimo ulepsze administracyjnych, na jakie za

Stackelberga przyzwalaa, i korzyci przemysowych
i handlowych, jakie przedstawiaa, bya wskutek pychy
swojej i brutalstwa, w opinii publicznej znienawidzon.

Prawda, e tego rodzaju wzgldy na dziaanie polityczne

wpywa nie powinny i e interes pastwa niekiedy

zmusza uczucie do milczenia; ale trudno domaga si
si od gminu, od ludzi zwyczajnych, zreszt od kobiet

i od modziey, potrzebnego spokoju, cierpliwoci i wy-
rozumienia, kiedy mowie stanu, ludzie polityczni, ja-

kich z Petersburga do Warszawy przysyano, nie umieli

si nigdy zdoby na te cnoty. I owszem, zrozumie
atwo, ile niechci gromadzi musiay w Warszawie ta

wynioso i lekcewaenie a nawet pogarda, okazywane
przez Stackelberga; jak to wszystko dranio umysy
i budzio pragnienie, by temu raz koniec pooy, wzi
odwet za tyle upokorze. Ci nawet, co si przed nim

') Próba pióra bezstronnego (Kwiatkowski) Warsz. 1791.
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nikczemnie paszczyli, co ebrali jego protekcyi, by na

Królu wymód jak ask ^ nie byli pewno ostatni

w wygadywaniu na Ambasadora i na jego wpyw, który

sami pomnaali. Z niesychan te radoci powitano,

jak ju wiemy, Deklaracy pruskiego Dworu ; mniejsza

o to, co on przynosi, do e Moskw upokarza —
i za to jedno mu sprzyjano. Z uczuciem szczcia, jakby

po odniesionem najwietniejszem zwycistwie, przyjto

uchwa znoszc Departament wojskowy ; mniejsza o to

czy za, czy dobra, do e nie stao si po woli Mo-
skwy ! Na znak dany przez Prusy upado w Warszawie
znaczenie Stackelberga. » Wielkie oznaki szacunku, które

mu dotd skadano (pisze de Cache), tak dalece ustay,

e wani jego przyjaciele i zaufani królewscy zaledwie

mi go odwiedza... nawet na publicznych uroczysto-

ciach tak mao mu teraz okazuj uszanowania, e to

zrozumie trudno, wiedzc co byo do niedawna, i wcale

to nie czyni zaszczytu narodowi« *). Po nocie jego, po-

danej do Sejmu w dniu 6 listopada, przybito paszkwil

na paacu ambasadorskim ; ublia na wszelki sposób

vStackelbergowi stao si odtd oznak patryotyzmu.

»Jeli si znajdowa w towarzystwie lub na balu, ota-

czano go, wstyd mówi, dziecinne przed nim wyrabiajc

miny (dodawa zbyteczna, e to nie byli posowie, tylko

modzie i niedorostki); jeeli z pokoju do pokoju chcia

przechodzi, stawali we drzwiach tyem do niego obró-

ceni « ^). Jeden z posów zaj w teatrze zwyke jego

miejsce i ustpi mu go nie chcia; nie zapomniaa tej

impertynencyi Moskwa, spustoszono mu za ni dobra

w roku 1792. Brano si na róne sposoby, aby pod-

nieca w publicznoci niech do Rosyi, cho doprawdy
nie byo tego potrzeby. cignito w Warszawie, a nawet

sprowadzono z prowincyi kilkadziesit ubogich i kalek

k
^) Raporta 18 padziernika, 12 listopada.

*) Pamitniki M. Kossakowskiego mkrpt.
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bez rk, bez nóg^ bez palców; ci, gdziekolwiek byo
zgromadzenie publiczne_, stawali rzdem, proszc o ja-

mun i skarc si, e byli barskimi konfederatami

i e ich Drewicz tak po barbarzysku kaleczy *). Wiemy,
z jak pilnoci korzystano z kadego raportu o nad-

uyciach wojska rosyjskiego na Ukrainie, nie dlatego,

eby im zapobiedz, lecz aby Sejm nakoni do jakiej

gwatownej przeciw Rosy i decyzyi. » Starzy modych
z pilnoci staraj si uczy, jakby Moskw zaczepi,

obrazi, dokuczy«, mówi spóczesny poeta, a dodaje

przytem »...Byo wtedy wielu, którzy swe tylko mieli

urazy na celu, a ci pozorn idc patryotów drog, chcieli

da uczu Moskwie, e si zemci mog«.

§. 45.

Tyrania opinii w Sejmie i na ulicy.

Od Stackelberga, naturalnem rzeczy nastpstwem,

nienawi publiczna w Warszawie przeniosa si na in-

stytucye od Moskwy bronione, na Króla i na wszyst-

kich, co Moskwy odstpi nie chcieli. Jak Departa-

ment wojskowy wywrócono, tak wszelkiemi sposobami

dono do tego, aby znie Rad nieustajc. Katonów
w Izbie nie mielimy wcale, ale caetennn censeo^ zburzy

Rad, wielu posów w swych mowach powtarzao. W kilka

dni po nocie Stackelberga rozdawano posom przy wyj-

ciu z Izby kartki bezimienne, drukowane, ogaszajce

nieprzyjacielem Ojczyzny kadego, ktoby, odwoujc si

do traktatu z Rosy z roku 1775 (jak to Król by uczyni),

mia wstrzyma wolno obrad. Ile Król wycierpia za

to, e przyjani z Rosy pragn dochowa, tomy wi-

dzieli i jeszcze nieraz zobaczymy. Podobn ofiar uli-

cznej gorliwoci pad na pocztku Sejmu Szczsny Po-

') Pamitniki M. Kossakowskiego mkrpt.
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tocki, chocia do tej chwili midzy najpopularniejszymi

si liczy. Nie dalej, jak pó roku przedtem, pisa do

niego hetman Rzewuski, e » naród w nim jednym ma
zaufanie*, i e on jeden obrady sejmowe do podanego
skutku doprowadzi moe. Szczsny, czowiek próny
bez miary, znalaz si by od pocztku Konfederacyi

w kolizyi midzy przekonaniem wasnem, które mu ka-

zao trzyma si Rosyi, a opini publiczn, o której fawor

dba wielce. Waha si jaki czas, lecz e w kocu
owiadczy si za Departamentem a przeciw Komisyi,

zosta odrazu potpiony. Ów pan niegdy tak ulubiony,

e szlachta ssiednia posesyonaci, nosia dla przypodo-

bania si jemu jego barwy przyjacielskie </-, doczeka si
tego, e po sesyi z dnia 3 listopada te barwy odpruto

i rzucono na wzgard przed jego paacem. »Mówi
o nim, pisze de Cache, e jest zdrajc ojczyzny; e z po-

moc Rosyi chce wznie si na ksicia niepodlegego

polskiej Ukrainy. Sycha, e maj w nocy, pocichu,

wystawi przed jego paacem — szubienic!*. Nie przy-

szo na szczcie do tego, ale utrat swej popularnoci

Szczsny ciko odchorowa, a na róne wpada po-

mysy, aby ask publicznoci odzyska. Na posiedzeniu

z dnia 10 listopada owiadczy, e chce wystaw^i w^a-

snym kosztem pomnik dla Stefana Czarneckiego, jako

dla » wzoru rycerza polskiego*. Kilka gosów odezwao
si z pochwa, ale ofiara nie zrobia wraenia, do w^znie-

sienia pomnika nie przyszo. Nieco póniej owiadczy,
e oddaje 10.000 sztuk broni na potrzeby Rzpltej ; dar

to by znaczny, ale umiano uj mu ceny w opinii, tó-

maczc, e ona jego, która opozycyi schlebiaa, nie-

równie waniejsz byaby uczynia ofiar, gdyby jej m
swoim podarunkiem nie by przeszkodzi.

Podobnego przeladowania doznawali wszyscy stron-

nicy królewscy. »Taka w Izbie panuje zawzito opo-

zycyi, pisze minister austryacki, e kiedy kto z partyi
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dworskiej gos zabierze, zaraz go wrzaw, przerwami,

szyderstwami wstrzymuj i wymiewaj. A nietylko po-

sowie, lecz i arbitrzy, i kobiety na galery i siedzce «.

Nie uciszyli si arbitrzy pomimo ostrego napomnienia

kasztelana Opackiego i Prymasa ; owszem, od tego czasu

jeszcze mielej stronnikom królewskim na wszelki sposób

przeszkadzali, zachceni pobaaniem marszaka Maa-
chowskiego. Niepospolitej trzeba byo odwagi, aby w tych

warunkach wypowiedzie gono sw^e zdanie przeciwne

publicznoci. O szczerych intencyach Króla pruskiego,

o jego bezinteresownoci i wielkomylnoci nie godzio

si wtpi nikomu. »Niesychanego szczcia pogoska
si szerzy: heretyk obywatel, który w ni nie wierzy !«

Przeciwnie, »ktokolwiek hamowa zapdy sejmujcych

przeciw Rosyi, kto do rozwagi nakania lub broni

ludzi niepopularnych (wiadczy autor cytowanego ju
pamitnika), zaraz o nim opozycya rozpuszczaa wieci,

e sprzedany i rublami zapacony, a to powtarzay

paszkwile wizan i niewizan mow, w Warszawie

i po caym kraju rozrzucane «. Przyszo do tego, e po-

sowie rozsdnie przemawiajcy, uwaali za konieczne

gosy swe zaczyna albo koczy przysig, e od nikogo

adnych pienidzy nie brali. Tak Wawrzecki, powie-

dziawszy wyborn mow, w której zbija projekt Stroj-

nowskiego, aby zwoa pospolite ruszenie na chopów
buntujcych si na Ukrainie, pomimo najlepszej opinii,

której uywa, w ten sposób zakoczy sw mow:
»Na gos mój racye przyjm, ale impresyi, inwektywy

adnej. Kocz wic gos mój t wit przysig, e
jeeli obcej influencyi ulegam; jeeli z którymkolwiek

ministrem cudzoziemskim podczas Sejmu rozmawiaem

;

jeli teraz albo kiedykolwiek mówiem z obcej podniety

a nie z wasnego przekonania; jeli celem chci, y-
cze, zdania mego nie jest spokojno, porzdek, nie-

podlego, sia, bezpieczestwo, szczcie kraju; jeeli
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na ostatek nie jestem czysto i cay partyi Rzpltej pol-

skiej, Boe zabij mnie na duszy i na ciele !« — Autor,

z którego ten ustp wyjmujemy, powiada: »Wtpi,
iby zdarzyo si w jakim sejmie, aeby posowie nie-

skalani musieli takiemi przysigami doprasza si uwagi

suchaczów i broni si od domysów i oskare; ale

te wtpi, aby bya gdzie tyrania opinii tak wielka,

jak w^ówczas tak zwanej partyi patryotycznej, a dugie
lata bezczelnej przedajnoci zdaway si j usprawiedli-

wia«. — Az jak zawzitoci opinia publiczna tamo-

waa gosy le notowane, z tak te popieraa swoich

faworytów. Kiedy nadesza do Warszawy wiadomOv
o zamordowaniu rodziny Wieleyskich przez wasnych
domowników; a w tej zbrodni widziano ju pocztki

buntu chopskiego, zagorzay Suchorzewski, poczytujc

to za spraw Rosyi, nastawa, aby wyda jej wojn na-

tychmiast. Powiada, e desperacya w publicznoci jest

tak wielka, e jeeli przyjd listy o nowych mordach,,

to mierci swoich pomszcz na Stackelbergu ! Dlatego

da, aby Stackelbergowi kaza bezzwocznie wyjecha I

Ten projekt szalony, który pociga za sob wojn-
z Moskw, bez adnego do niej przygotowania, znalaz

w Sejmie poparcie, a na galeryi wywoa najwikszy
entuzyazm. Jednak w Izbie wikszo si opara, chocia
galeryi nie uciszono.

Z sejmowej, tyrania opinii zmienia si w uliczn,

przesza w stolicy do wszystkich stanów i warstw spo-

eczestwa. Mielimy w rku list Fabiana Poniatow-

skiego, który skary si przed Królem, e siostra jego,

panna Poniatowska, naleca do zgromadzenia Kano-
nicek w Warszawie, doznawaa wielkiego przelado-

wania dla swoich opinij politycznych i nazwiska. Bo
i tam byo stronnictwo patryotek, które dawao si we
znaki rojalistkom. Musia Król posya swego lektora

X. Gawroskiego i przyzywa powagi biskupa, aby te
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swary niewiecie ucisza. — Wszake podobnie jak

w Izbie, tak i w domach^ i na ulicy najwicej cierpieli

posowie królewscy. By z dawien dawna zwyczaj, e
Marszaek nadworny miewa u siebie, na zamku, stó

otwarty na 50 do 60 osób podczas sejmu i w dzie po-

siedze. Przychodzili na posowie, którzy nie mieszkajc

w Warszawie, nie mieli u siebie kuchni , a nie byli

nigdzie zaproszeni ; w^szake, kiedy posiedzenie póno
si w noc przecigno, korzystali z tej dogodnoci
i inni. Przy znanej polskiej gocinnoci nie razio to

nikogo : móg by w tem i wzgld przyzwoitoci, by
reprezentantów narodu nie zmusza do jadania po trak-

tyerniach, które byy nieliczne i mniej przyzwoite, a dzi-

siejsze kluby i resursy jeszcze nie istniay. Nikt nie

przypuszcza, eby za yk strawy móg kto swych
przekona odstpi. Dopiero na tym Sejmie opozycya

dostrzega, e owe zebrania u Marszaka nadwornego
(by nim wówczas Aleksandrowicz), mogy suy ku
podtrzymaniu i porozumiewaniu si partyi królewskiej

;

daleje wic je wymiewa i stoowników marszakow-
skich nazywa — pieczeniarzami ! Skutkowao to prze-

zwisko, obiady marszakowski-e coraz mniej byy ucz-

szczane, skoczyo si na piciu czy szeciu, którzy

wytrwali. Wprawdzie w tym samym czasie ks. Radzi-

wi i Ks. jenera ziem podolskich trzymali u siebie

podobne stoy otwarte, ale tym to uchodzio; tylko

zje obiad u swego Króla, nie godzio si bez obrazy

patryotyzmu. — I.ecz nie na tem koniec, tytu piecze-

niarzy tak szczliwie dobrany, przylepi si odtd do

wszystkich posów królewskich. Oto co mówi Kitowicz

:

»Posów, którzy uchwycili si partyi Króla pruskiego,

nazywaj (arbitrowie) patryotycznymi; tych za, co si
przywizywali do Króla, a z nim do utrzymania przy-

jani moskiewskiej, pieczentarzamt. Co do wyboru par-

tyi, — czas pokae, kto si lepszej i zbawienniejszej dla
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dobra ojczyzny uchwyci ! Co si tyczy pteczeniarzy, rzecz

podziwienia godna, i si t nazw nie obraaj, cho
obiema uszami dobrze sysz, na wysiadaniu z karet lub

wsiadaniu do nich. Gdy si nacisk zrobi, tedy zajeda-

jcy po swych panów lub z panami na zamek, stangreci,

lokaje i hajducy, woaj jedni na drugich: umykaj pie-

czeniarzu, stój pieczeniarzu; czekaj ja lepszy, bo ja pa-

tryotyczny, a ty pieczeniarski ! I takowe zwady przy-

chodz czasem do bitwy, które warta marszakowska
musi poskramia «. A co ju wszelk wiar zdaje si
przechodzi, to e nawet .w Sejmie, podczas posiedzenia

(jak wiadczy tene autor, gdy si rozruch midzy po-

sami zrobi, wnet si do niego mieszaj arbitrowie i prze-

zwiskiem pieczeniarzy zaguszaj posów z obozu kró-

lewskiego, »i dotd (pisze to w styczniu 1789) adna
juryzdykcya w to si nie wdaa, by ta pocho jzy-

ków zostaa poskromiona« *).

§. 46.

Wpyw kobiet na obrady sejmowe.

Król po zwyczaju, by nie drani, znosi milczcy

te brzydkie szykany, a Marszaek sejmowy nie uwaa
za stosowne pooy im kres. Zkd to pobaanie? Po
czci mikko Maachowskiego bya tego powodem
i ten obyczaj u nas zadawniony, e miaemu wszystko

wolno
;
po czci te bya w^ tem pewna konniwencya,

ch korzystania z nacisku wrzaskliwej publicznoci, by
party królewsk rozbi do szcztu "). Cókolwiekbd,

') Pamitniki. Pozna 1845, 1. 57.

^) Komarzewski powiada, e dla zapewnienia sobie przewagi, partya

skoalizowana (prusko-potemkinowska) napeniaa galerye ludmi swoimi,

którym daa przywilej niezgodny z prawem przyklaskiwania lub naganiania
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lichy to rodek, i aden roztropny m stanu nie uyje
go w swojem dziaaniu ; lichy, bo ubliajcy godnoci
reprezentacyi narodowej ; lichy i niebezpieczny dla kraju^

bo nic atwiejszego jak pcha na olep do zuchwaych
postanowie, kiedy si za nie odpowiedzialnoci nie

bierze ; w kocu niebezpieczny i dla tych, co si nim

posuguj; bro to obosieczna, z kolei kady jej uy
moe. — Fakta, któremy opowiedzieli, wystarczaj a
nadto, aby wykaza, dlaczego przy takiem zuchwalstwie

z jednej strony, przy takiej niezaradnoci z drugiej,

partya królewska z dniem kadym tracia na liczbie

i odwadze, naostatek zesza do nicoci ; wystarczaj one

jeszcze na dowód, jak rzadko u nas rozsdek idzie

\v parze z energi i odwag, i jak niezwykego potrzeba

mztwa, aby si oprze krzykaczom. — Atoli na tym Sej-

mie stronnicy królew^scy ciszego jeszcze przeciw sobie

mieli nieprzyjaciela : by nim wpyw kobiet, dam z naj-

wyszej sfery, które nader czynny i gony bray udzia

w sprawach publicznych. »Jedziesz do kraju, rzek w kil-

kanacie lat potem Napoleon do posa, którego wyprawia
do Warszawy, jedziesz do kraju, gdzie mczyni nic nie

znacz, gdzie kobiety s wszystkiem !« Ta wyszo kobiet

nad mczyzn, wielokrotnie przez cudzoziemców w Polsce

dostrzeona, jakkolwiek anormalna, nie u nas si na-

przód zjawia; wida j stale we wszystkich spoecze-
stwach rozkadajcych si, które wyszy z porzdku od

Boga ustanowionego. Ale u nas ta wyszo kobiet

mogaby by komentarzem owej polityki, jak od stu

lat prowadzimy — polityki, któr susznie uczuciow
i fantastyczn nazwano ; bo rzecz prosta, e ten, kto

posom mówicym w Izbie. I to si dziao na znak umówiony. (Coup

Poeil sur les causes de la Decadence de la Pologne), Paris 1807, s. 198).

Wolski dodaje, e takich arbitrów pacono w tym celu. (Obrona Sani-

saiiia Augusta. Rocznik Towarz. hist. par. II. 48). Poniej wicej na to

znajdziemy dowodów.
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W narodzie góruje, musi jego dziaaniom kierunek i cha-

rakter nadawa. Ona te wyjania niejedn zagadk
z dziejów tego Sejmu.

Kitowicz, spostrzegacz rubaszny lecz bystry, po-

wiada: »Damy polskie dotd nigdy nie mieszay si do
spraw publicznych : teraz zaczynaj naladowa fran-

cuskie kobiety, wdajc si mod tamtych do interesów

pastwa. Powoli zechc by prawodawczyniami, lubo
i tak s niemi, chocia nie urzdownie. Bo drugie po
caych sesyach przesiaduj na ganku (galeryi) w Izbie

sejmowej, dajc znaki posom i senatorom, swoim kon-

fidentom, przymilaniem ust lub marszczeniem czoa, co

im si podoba, a co nie podoba, aeby w takt z niemi

materye toczce si utrzymywali albo odrzucali« ^). Ju
widzielimy, jak znaczny musia by wpyw kobiet na

uchwa o stutysicznej armii, skoro ks. Czartoryski

uwaa w Izbie za stosowne przemówi do nich ze swego
miejsca. Midzy wszystkiemi damami w Warszawie naj-

w^ybitniejsze zajmowaa miejsce Ks. jeneraowa z. po-

dolskich ; ona to, zw^aszcza w pocztkach tego sejmu,

rozwina agitacy na wielki rozmiar, w której dowioda
niepospolitej bystroci, energ-ii i zapau. Czy ta agitacy
posuya ku dobru Ojczyzny? to inne pytanie... Tu tylko

powiedzie trzeba, e kady, co w tym czasie zajmowa
si spraw publiczn, musia spotka czynn i zrczn
do Ksinej. Mianowicie niezmordowan, bya w^ pod-

budzaniu przeciw Moskwie, niewyczerpan w sposobach

rozbijania królewskiego obozu. Czytelnik spostrzeg za-

pewne, e Król w mowie, któr powiedzia po nocie

Stackelberga, przy w^zmiance o Imperatorowej uy wy-
razu »wielkomylna AIonarchini«. By to frazes tak po-

wszechnie utarty, e ktokolwiek urzdownie mówi o Ka-
tarzynie, innego nie uywa, samo opuszczenie zdawa-

^) Patnitniki, I, 234.
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oby si niejako uchybieniem, a nawet Rzplta w no-

tach oficyalnych do Stackelberga inaczej Katarzyny nie

nazywaa. Królewskiej jednak grzecznoci nie chciano

pomin milczeniem ; w mowach Niemcewicza, Weyssen-
hofa, Batowskiego i Kublickiego, którzy do lepszych

mówców si liczyli a byli domownikami lub przyjaciómi

Ksinej, ów wyraz »wielkomylna Monarchini« czsto

z przeksem by powtarzany, niestety, z dodatkami tak

nieprzyzwoitemi, e wstydzonoby si wymówi je w po-

rzdnem towarzystwie. A goszono publicznie wobec
ministrów zagranicznych, i tylko Dyaryusz urzdowy te

smutne dodatki i epitety opuszcza!... wiadek naoczny

pisze: »Uwiadomiona wczenie Ksina, na której sesyi

bd syszane te uszczypliwe ucinki, znajdowaa si w gro-

nie licznych dam w loy, nad sal sejmow, a za kadym
ostrym przeciw Katarzynie wyrazem, woaa bravo^ ^ rce
klaskaa, albo wespó z damami otaczajcemi wywijaa
szalem w powietrzu «. Trudne byo, przyznajmy, wobec
takiej publicznoci zadanie Marszaka sejmowego; jak

tu utrzyma porzdek i nakaza milczenie najwyszym
damom, które w sali sejmowej miay tylu obroców
i tylu spólników ! Tylko zapyta si godzi, co robili

wtedy mowie?... ^>Lecz nie na tern koniec, mówi dalej

wspomniony autor; trzeba byo ten czyn patryotyczny

wynagrodzi posom. Ci wic zaproszeni bywali na wie-

czorn kompani do Ksistwa; wchodzcych spotykay
panienki z wiecami i kwiatami ich obsypyway. Dzi
nieatwo kto temu uwierzy, sam jednak na wasne oczy

to widziaem, miao wic pisa mog« ^). Co ten autor

opowiada, to samo i wicej jeszcze znajdujemy w in-

nych spóczesnych ródach. Z listów Lucchesiniego nie

trudno odgadn, e Ksina musiaa z nim miewa
czste narady, e uatwiaa mu znajomo z czonkami

') Mich. Kosako-\vski: Pamitniki rnskpt.
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Sejmu, e przygotowywaa albo koczya porozumienie,

e jednem sowem braa gorliwy udzia w caym jego

sejmowym zachodzie. Umia te Lucchesini skarbi so-

bie jej pomoc: w dniu imienin Ksinej (ig listopada)

przysa jej na wizanie filiank porcelanow z portre-

tem Króla pruskiego, a w niej — akt dyplomatyczny

wygldany od opozycyi z utsknieniem i którego w War-
szawie nikt jeszcze nie zna : deklaracy Buchholtza

przeciw gwarancyi. Podarek ten nader mile by przy-

jty *). Obok Ksinej, wymieniaj pani Szczsnow
Potock, jako najczynniejsz agitatork. »Te dwie Damy,
skary si Król, i wiele kobiet z niemi trzymajcych,

i modych i starych, sposobami swojej pci waci-
wemi, przycigaj codziennie posów na stron opozy-

cyi«. W istocie wszystko, czem serce mona byo po-

ruszy: wdzik i dowcip, mio wasna i patryotyzm,

zalotno i teatralno, wszystko z nadmiarem bywao
uyte, aby Królowi i Rosyi odebra stronników. Nawet
panienki niedorose uczono, by za dziecinne pieszczoty

kupowa od posów jeszcze wahajcych si, kreski ich

za stronnictwem patryotycznem ^). Nie chcemy wchodzi
w dalsze jeszcze smutniejsze szczegóy. I to, comy przy-

toczy musieli, nie mie jest i ubliajce godnoci Polki

i kobiety, i tem przykrzejsze dla czytelnika i dla pisz-

zego, skoro mowa jest o kobiecie, która po upadku
Rzpltej niewtpliwie lepsze krajowi wiadczya usugi,

i która, co waniejsza, bya matk najznakomitszego

czowieka, jakiego Polska w w. XIX posiadaa. — Je-

dne tylko pragniemy tu zrobi uwag. X. biskup war-

mivski powiedzia artobliwie, e my rzdzim wiatem,
a nami kobiety. W tem sowie jest i powinno by nieco

prawdy. Kobieta jest matk i Anioem-stróem domu

^) Raport de Cache.

^) Tene, raport z dnia 2i lutego 1789.
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i rodziny; ona moe rzdzi i domem, i rodzin, a na-

wet narodem, ale pod warunkiem, by rzd jej by nie-

widzialny jak — Anioa-stróa ! Przeciwnie, ilekro ze-

chce wystpi publicznie, rzadko zachowa choby t
tylko miar, któr nakazuje przyzwoito.

§• 47-

Ksie Kazimierz Nestor Sapieha.

»Co w tem wszystkiem najdziwniejsze, pisze Stani-

saw August, to, e Sapieha najwawiej gada przeciw

Moskwie, tak e ludzie pytaj, czy ks. Potemkin sta

si nieprzyjacielem Imperatorowej, na co ja odpowie-

dzie nie umiem«. Ks. Kazimierz Sapieha móg si
uwaa za pieszczone dziecko losu, tyloma od natury

i od ludzi obsypany by darami, ale porówno, jak wielu

Polaków spóczesnych i póniejszych, by on wykole-

jony ze swej drogi, czci z wasnej winy, czci
z winy rodziny i spoeczestwa, do którego nalea.
Modzieniaszkiem jeszcze bdc, zosta jeneraem arty-

leryi, i otrzyma znaczne uposaenie, przeznaczone nie-

gdy na artylery W. Ks. litewskiego, dalej komando-

rem maltaskim, starost preskim i kawalerem czerwo-

nej wstgi. Wszzstko to wyebraa mu u Króla niestru-

dzona w swych zachodach matka, i wówczas wyznawa
on Stanisawa Augusta swoim Jiajwtkszyrn dobroczyc.

Mudziutki dygnitarz wyjecha za granic uczy si ma-

tematyki, fizyki, chemii, mechaniki i artyleryi, jednem

sowem tego, co potrzebuje najniszy ofier tej broni.

W Turynie, Paryu i Strasburgu, trwaa nauka lat trzy,

o ile na ni zezwalay czste na wielki wiat wystpy;
bo lubi oglda si w byszczcym mundurze jeneraa

artyleryi i chtnie go wszdzie przyjmowano. Z podróy
wyniós to dobrego, e zakocha si w artyleryi, zamó-
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wi francuskich wojskowych, zakupi modeli, i szczerze

myla zaj si powierzonym mu korpusem. Na nie-

szczcie, zawiody go finanse Rzpltej, zbyt róowo na

Sejmie r. 1775 obliczone; i gdy powróci do kraju, nie

byo za co organizowa artyleryi litewskiej, przynaj-

mniej w pierwszej chwili
;
póniej ju nie mia na to

czasu, cho nie przesta by tytularnym dowódzc, ani

pobiera znacznych bardzo z tego róda dochodów.

Inna woaa go suba. Wuj jego, hetman Branicki, roz-

pocz w^anie zacit walk z Królem i Stackelber-

giem, i Sapieha zapomniawszy o swym najwikszym do-

brodzieju, stan oczywicie po stronie wuja. Od tego

czasu datuje jego opozycya, z któr da si pozna na

sejmikach i sejmach. Do tej roli mia pocig wrodzony

;

»nie miabym si za prawdziwego Sapieh, mawia on,

gdybym nie czu w sobie chtki do walczenia z Kró-
lem «. Trudno w tej walce dopatrzy si jakiego wy-
ranego celu, bo wogóle ycie Sapiehy pozbawione byo
gbszej myli: czowiek niespokojny, peen wygórowa-
nej mioci wasnej, wrodzon potrzeb czynnoci za-

spokaja szumem, jaki na okoo siebie wytwarza, upa-

ja si wraeniem, jakie sprawia wasn osobistoci.

Od matki i wuja najgorsze biorc przykady, na pie-

niactwie i brudach, na hulance i miostkach, trawi dnie

od sejmiku do sejmu, marnowa zdrowie, majtek i nie-

pospolite zdolnoci. Bya to, jak susznie powiedziano,

ówczesna »tyzna« ^), warcho i zawadyaka na sejmiku,

w stolicy wyuzdany rozpustnik; lecz e przytem mia
porywajc wymow, e po nocy spdzonej na hulance

by zawsze gotów zaimprowizowa mow najwietniej-

sz, e pienidzmi szafowa bez rachunku, e po za nim
widziano zawsze Hetmana i wszechwadnego Potemkina

;

e sów i obietnic nie szczdzi, a stawia si kademu

') Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów. Pozna, 1874, II, 129.
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ostro i buczucznie: mia wic w kraju, zwaszcza na

lAtwie, znaczenie i stronników. W obecnej konfederacyi

sejmowej 1788 r. by naczelnikiem partyi hetmaskiej,

która w Potemkinie gow sw widziaa; od Branickiego

otrzyma instrukcy, aby na Stackelberga wcale si nie

oglda i aby trzyma z patryotami. Walka przeciw De-

partamentowi wojskowemu podniosa jego saw w sto-

licy; odtd sta si mówc najpopularniejszym, patryot
gorliwym. Wcignity w bliszy stosunek z Lucchesinim

przez ks. Czartorysk, zapali si do myli zerwania

istniejcej konfederacyi, a utworzenia nowej, na której

czele mia stan i do tej roli gotowa sobie drog co-

raz to zapalczywszemi na Króla i Moskw przemówie-

niami. Po nocie Stackelberga urzdzi kawalkad z 60

jedców, z któr przed zamkiem królewskim i amba-

sadorskim imponujco defilowa ^). Co miaa znaczy ta

demontracya, trudno odgadn, ale trafia w smak pu-

blicznoci, i uznano, e Sapieha jest zuch ca gb,
który si niczego nie ulknie. Z wielk ostentacy po-

rzuci strój francuski. Odbyo si to uroczycie na wiet-

nem zebraniu i ksinej Czartoryskiej : przy odgosie
trb i kotów. Ksina pierwsza przyoya noyczki

do upudrowanych wosów Ksicia jeneraa artyleryi.

Nazajutrz, Marszaek Konfederacyi litewskiej, w pol-

skiem ubraniu, pokaza si na sejmie i postawi wnio-

sek, aby odtd wszyscy oficerowie koniecznie po pol-

sku si nosili -). Popularno jego urosa wysoko, i od

•) De Cache, 12 listopada.

^) De Cach, 3 grudnia. Z tej okazyi Trembecki rozrzuci wierszyk

„Hej panowie moi mili,

Djabelniecie si zmylili,

Co szukacie animuszu

I w upanie i w kontuszu

!

Któ u licha wam powiedzia,

e on kiedy w sukni siedzia?"
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tej chwili zosta on gow nietylko partyi ietma-
skiej^ 2 prusk zjednoczonej, ale w^szystkich zagorzalców

i krzykaczów, którzy nie ju Królowi samemu, ale i roz-

sdniejszym czonkom opozycyi przykrzy si i ciy
zaczynali.

§. 48.

Kopoty Htaekelberga. Król doradza ukady z Rosy
o zwolnienie warunków gwarancyi.

Najznaczniejsi czonkowie opozycyi, jak ks. A. Czar-

toryski i Ignacy Potocki, nie pocliwalali tych zapami-
taoci Sapiehy i jemu podobnych ; owszem widzc, e
rzeczy id za prdko i za daleko, przyznawali si przed

swymi do kopotu, »e umysami rozgrzanemi trudno

teraz wada, i e partya directe hetmaska ma swoje

widoki daleko obszerniejsze, niby opozycya tego y-
czya« ^). »Ks. A. Czartoryski (pisze de Cache) podziela

zdanie swego przyjaciela hr. Ignacego Potockiego, iby
nie naleao adnemu z trzech Dworów przyznawa prze-

wanego wpywu w Polsce, ale utrzymywa rodzaj rów-

nowagi w ich wpywie politycznym. Ja nie ukrywam
przed nimi, e ta równowaga jest marzeniem, e do niej

nie dojd, zwaszcza teraz, gdy otworzyli wrota na ocie
Dworowi berliskiemu« -). I Maachowskiemu wydawao
si te nieroztropnem oddawa si wycznie Dworowi
pruskiemu, i w zaufaniu do tak kruchej podstawy, wy-

zywa Rosy. Nie uszo to wiadomoci Króla. Korzy-

stajc z usposobienia trzewiejszych umysów, pragn
spróbowa, czyby si nie dao przywróci dobrego sto-

sunku midzy Sejmem a Stackelbergiem. Za punkt wyj-

cia moga posuy odpowied, któr Stany uoyy

^) Król do Debolego, 12 listopada.

*) Raport z teje daty.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 19
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na gron not Ambasadora. W tej odpowiedzi przy-

jtej na sesyi 15 listopada^ a uoonej daleko roztropniej,

niby si spodziewa naleao po ówczesnym nastroju

umysów, Sejm zaprzecza stanowczo, aby akt gwarancyi

w czerakolwiek by dotd naruszony, i » opierajc si
na wielkomylnoci Impe-ratorow^ej i jej przyjani «, wy-

raa przekonanie, e ona sama niechybnie i z ukonten-

towaniem przyjmie to^ co si zgadza z ulepszonym Rzpltej

bytem. Do osignicia tego celu Sejm mniema, e naj-

lepszym byyby rodkiem negocyacye z trzema Dw^o-

rami rozpoczte. Grob zerwania z Imperatorow od-

suwaj Stany jako cakiem niespodziewan, zerwanie

takie byoby dlo Rzpltej dniem powszechnego alu.

Odpowied powysza otwieraa mono jakich

z Ambasadorem ukadów, którychby zadaniem bya
zmiana konstytucyi z roku 1775, odpowiednio do obe-

cnych potrzeb i ycze Rzpltej. Chwyci si tej okazyi

Stanisaw August i na tej podstawie chcia zagai roz-

mowy ze Stackelbergiem. — Pora wydawaa si dogo-

dn. Ambasador rosyjski pozbawiony w^szelkiego wpywu
na sejmie, i w swym paacu osamotniony, szuka skwa-

pliwie rodków, by wyj z tak kopotliwego pooenia,
którego sam poniekd by sprawc. Nie móg on za-

przeczy, e trafniejszym o wiele by plan królewski,

aby Sejm przez Rad Nieustajc by skonfederowany,

przezcoby Rada odrazu bya pozyskaa mono kiero-

wania jego czynnociami, podobnie jak w roku 1776;

tómaczy si tylko, e umysy przed zaczciem Sejmu

tak byy ju przygotowane, e i bez Króla zawizanoby
konfederacy. Dzisiejszy, tak niepomylny obrót wypad-
ków przypisywa gównie posom z zaboru austryackiego

i jeszcze mniej spodziewanemu przerzuceniu si partyi

hetmaskiej na stron prusk. Mniema, e byleby zna-

laz si sposób na uciszenie w sejmie poddanych gali-

cyjskich, partya królewska odzyskaaby przewag. da



Zabiegi i pomysy Stackelberga. " 2 Q

I

wic od gabinetu wiedeskiego^ iby zagrozi tyme
poddanym pocigniciem ich do odpowiedzialnoci a na-

wet konfiskat dóbr^ w razie gdyby dyli do wywró-
cenia konstytucyi z roku 1775, zarczonej przez rzdy.

Atoli nie ufajc cakowicie w^ skuteczno tej groby,
zwróci on i do Berlina swe starania. Hr. Nesselrode

zada w imieniu jego, w sowach najbardziej nag-l-

cych, pomocy od Dworu pruskiego dla powstrzymania

zapdów polskiej opozycyi, a gdyby si to nie dao,

dla zamknicia Sejmu. danie próne, le pomylane,
i które dowodzio tylko, e Stackelberg w" kopotach,

jakie go trapiy, nie zdawa sobie sprawy z istotnych

pobudek dziaania Dworu pruskiego; wywoao te od-

powied, któr mona byo przewidzie. » Odpowiedzie-

limy hr. Nesselrodemu (pisze ministeryum do Króla),

i WKMo nie zrobi tego ; e konfederacya obecna

bya dzieem Dworu rosyjskiego i Króla polskiego ; e
wbrew naszym w^spólnym interesom proponowano i prze-

prowadzono zwikszenie armii, nie porozumiawszy si
z WKMoci; e gdy sprawy innym teraz poszy torem,

WKMo nie ma adnego powodu czy si z nimi

i e trzeba zostawi zupen swobod narodowi pol-

skiemu, nie przeszkadzajc mu wcale w jego domowych
zajciach « ^). Jednem sowem, gabinet berliski rad by,
z okazyi tego zgoszenia si, okaza Rosyi sw niech
za przymierze austryackie i jej ambasadora odprawi
z niczem. Gdy ten krok si nie powiód, Stackelberg

na inny wpad pomys. Uwaajc zawsze poddanych
galicyjskich, jakoto ks. Czartoryskiego, Jabonowskich,
pisarza Rzewuskiego, Sanguszków, a nawet Ignacego

Potockiego (na którego po wiekrze miay spa dobra

w Galicyi) jako gówn podpor opozycyi , da od

p. de Cache, aby Dwór wiedeski pod jakimkolwiek

') Raport z dnia 13 listopada.
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pozorem przywoa ici do Lwowa. Czyby nie mona np.

mniema, z powodu wojny lub innej racyi, zwoa w Ga-

licyi Stanów i posów rzeczonych pod zagroeniem kon-

fiskaty tame sprowadzi; ubyoby w ten sposób ze dwu-

dziestu czonków party i pruskiej, i to najwaniejszycli

lub najmielszych '). Poj atwo, e ten projekt nie

przypad w Wiedniu do smaku, nie odpowiedziano na
wcale. — Iz Wiednia i z Berlina pozbawiony pomocy,

Stackelberg tem silniej pocz nastawa na Króla. Do-

dajc mu odwagi, której sam nie mia, zachca go, by
si opiera propozycyom nieprzyjaznym istniejcemu po-

rzdkowi rzeczy, i nie przyzwala na wotowanie, jeliby

nie by pewny wikszoci. Na ostatek ponowi danie,
aby Król odczy si od konfederacyi, aby z caem
stronnictwem swojem i z gwardyami wyszed z War-
szawy, i zbliywszy si do wojsk rosyjskich i pod ich

zason utworzy now konfederacy w Dubnie, w Ka-
miecu podolskim lub w Tulczynie, i naród do siebie

powoa. Byy to rady prawdziwie desperackie, Stani-

saw August nie chcia o nich sysze ; wystawi mu
cikie nastpstwa takowej decyzyi, niechybne wejcie

Prusaków, wojn domow, i w przyszoci znacznie po-

gorszony los kraju. W kocu rzek: »Chobym ja chcia

wyj z Warszawy, kto te za mn pójdzie ?« »Ja«, od-

powiedzia Szczsny Potocki. Zdziwi si Król, znajc
bojaliwo i chwiejno Szczsnego i da pokój tej

dyskusyi. »Poniewa, rzecze do Stackelberga, i ze zych
rzeczy trzeba korzysta na dobre, przeto ja przykroci

moje osobiste kadc w ten moment na stron, do tego

zwracam myl, i ze sów noty sejmowej do WPana
podanej, w której jest powiedziano, e ma by nego-

cyacya i z Rosy i drugiemi Dworami, trzeba profito-

wa do ustanowienia jakichkolwiek z WPanem ukadów^

') Raport de Cache.
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wanie wzgldem zachowania Rady Nieustajcej (do

której zniszczenia pdem biegn opozycyjni), aby od-

wróci te nieszczcia^ któremi nam zagrozia nota

WPana«, Stackelberg zgodzi si na t propozycy
i owiadczya e gotów jest z Sejmem wej w ukady

;

e odstpi pewnyci atrybucyj Rady, które narodowi

wydaj si zbyt uciliwe, jak np. moc tómaczenia

ustaw, byleby za to by zapewniony wybór Rady przed

kocem Sejmu i jakakolwiek od niej zawiso Ko^
misyi wojskowej, nad któr wanie dyskusya rozpo-

cza si w Izbie. — Rad z tej gotowoci Ambasadora,

Król zacz przysposabia do tej myli przywódzców

opozycyi, i w tym celu mia obszern rozmow z Igna-

cym Potockim. »Po dugicli dysceptacyach (pisze Sta-

nisaw August), przyzna przecie sam (Potocki)^ e roz-

tropno nie pozwala zrywa z Moskw cakowicie, ani

niszczy wcale Rady, i e owszem trzeba koniecznie

wróci ad stamn negoctandi z Ambasadorem, e jemu

samemu trzeba apostoowa midzy swymi na ten ko-

niec, i e w tym samym widoku nie trzeba pdzi, ale

owszem wlec robot sejmow, aby zostawi czas do

ukadów. Czy to nie szczerze mówi, wkrótce si po-

kae ze skutków«. Dodaje w tyme licie: Sam »mar-

szaek Maachowski okazuje w prywatnych rozmowach,

e zna potrzeb, aby przecie wej w negocyacy z Rosy.
Ale wszystko to tak si dzieje bojaliwie, e fundowa
si na czem takowem jeszcze nie mona« ^).

§• 49.

Powtórna deklaracya pruska. Fr. Wilhelm zrzeka si praw
gwaranta i obiecuje broni Rzpltej.

Jakkolwiek saba i przelotna, bya jednak w tych

staraniach nadzieja zachowania dobrego porozumienia

^) List do Debolego, I9 listopada.
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Z Moskw i^ co za tern pój musiao^ nastrczaa si
mono utworzenia na tej podstawie jakiej cznoci
midzy Królem a gównemi osobistociami w sejmie.

Tacy ludzie^ jak ks. Adam. Ignacy Potocki i Maaciow-
ski^ zwizani z Królem i wiernymi mu jeszcze senato-

rami (midzy którymi nie brakowao wcale, jak widzie-

limy, gów jasnych) byliby i opozycy powstrzymali

od rzucenia si na olep w rce Prus, i Stanisawa Au-

gusta poparli, omielili wobec Moskwy. Owe eguilibriuni

wpywów zagranicznych w Polsce, o jakiem marzyli,

jeeli dao si jeszcze osign, to tylko przez dobre

porozumienie i zgodne postpowanie midzy Królem

a tymi wszystkimi, co stanowiskiem, rozwag i zacno-

ci przodkowali w sejmie. Nieufni i rozdzieleni midzy
sob, ubezpieczy wolnoci kraju nie mogli; mogli tylko

wybiera midzy moskiewsk a prusk kuratel. Bya
wic myl zdrowa i polityczna w tych deniach kró-

lewskich, pominwszy ju to, e one agodziy stosunek

z Moskw, ubezpieczay od gronego zerwania. — Na
nieszczcie wnet potem, i te nadzieje zagasi nowy po-

dmuch z Berlina. Opowiedzielimy powyej, co sprowa-

dzio tward not Stackelberga z dnia 5 listopada. Za-

trzymana w swojem dziaaniu opozycy pragna da
uczu Ambasadorowi, e groba jego niema wagi, e
akt gwarancyi nie obowizuje Rzpltej do ogldania si
na obce Dw^ory w sprawach wewntrznych, i w^ tym

celu zadaa od Dworu berliskiego owiadczenia, »e
Król pruski nie przypisuje sobie prawa tamowania wol-

noci obrad i postanowie Rzpltej «. Byo to jedno, co

da od tego monarchy zupenego zrzeczenia si gwa-

rancyi. Lucchesini i Buchholtz nie mogli odway si
na akt podobny. »W instrukcyach WKMoci, pisz oni^

nie znajdujemy nic, coby nas upowaniao do takiej de-

cyzyi
;
potrzebujemy wyranego od WKMoci rozkazu«.

Byli oni wprawdzie, i owszem mogli doda, e z po-
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przednich depesz musieli przyj do przekonania, i Król

pruski bardzo troskliwie dba o swoje prawa gwaranta.

Wierny^ e nie by on kontent z deklaracyi, któr Buch-

holtz poda 12 padziernika, i zgani mu to, i z redakcyi

Hertzberga wyrzuci wzmiank o gwarancyi, jako nie-

przyjemn dla narodu polskiego ; niezadowolenie jego

wzroso jeszcze bardziej po ogldnej i niepodlegej od-

powiedzi Stanów. »Przekonany jestem, pisze Król do

Buchholtza, e w dobrej intencyi opucie UvStp z de-

klaracyi, odnoszcy si do zarczenia konstytucyi pol-

skiej
;
jednak byoby lepiej przypomnie Polakom, e to

zarczenie istnieje, e nie mog zawiera przymierza

z obcem pastwem na sejmie konfederackim bez uchy-

bienia konstytucyi i mojej gv/arancyi. Nie byliby mieli

zrobi tego, ani da mi odpowiedzi, jak odebraem, e
u nich wszystko dzieje si jawnie, jakby im wolno byo
robi to, co im si podoba«. Depesza ta nosia dat
7 listopada, cae jej brzmienie byo wprost przeciwne

daniu opozycyi ; ciki ztd kopot dla Lucchesiniego

i Buchholtza. Pisz wic do Króla: »Nota hr. Stackel-

berga z dnia 5 listopada dowodzi, e Rosya chce utrzy-

ma gwarancy Rady Nieustajcej i wszystkiego, co ma
z ni zwizek, temsamem i Departamentu wojskowego,

bo to jest jedyny dla niej sposób zachowania swego
wpywu w Polsce. Jeeli chcemy przeszkodzi czynno-

ciom Sejmu, poda w wtpliwo wano jego posta-

nowie i przyspieszy jego rozwizanie, to musimy zrobi

takie same jak Rosya owiadczenie. Atoli ten krok sta-

wiby nas na równi z Rosya, pozbawiby WKMo od-

razu wpywu pozyskanego wskutek deklaracyi, i od-

jby patryotom nadziej, e otrzsn si z jarzma ro-

syjskiego z pomoc WKMoci. Od WKMoci teraz zaley
objawi Sejmowi jasno sw wol w nocie ministeryalnej

:

czy chce wyrzec si gwarancyi, czy te, zachowujc si
w milczeniu po nocie Ambasadora rosyjskiego, unie-
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wanie wszystkie postanowienia Sejmu? Prosimy o wy-
rane w tej mierze rozkazy « ^). Depesza powysza wy-
kazywaa dobitnie nielogiczno instrukcyj Króla prus-

kiego, który burzy na Sejmie instytucye w moc gwa-
rancyi istniejce, a sam dla siebie t gwarancy zastrzega

;

daa te wiele do mylenia i radzenia ministrom pru-

skim w Berlinie. Co pocz wobec dania polskiej

opozycyi? Czy zgodnie z Ambasadorem rosyjskim, czy

te przeciw niemu owiadczy si, — zawsze wydawao
si niebezpiecznie. Dla lepszego rozwaenia przedmiotu,

ministrowie wymienili zdania swoje na pimie, w kocu
owiadczyli si przeciw gwarancyi. Król potwierdzi t
konkluzy, mówic, e waha si nie mona, bo gówn
jest rzecz zdoby zaufanie narodu. W reskrypcie z dnia

12 listopada, w pi dni po owej instrukcyi, w której

tak stanowczo broni swoich praw gwaranta, Król oznaj-

mia swoim ministrom w Warszawie, e najzupeniej ich

rozumowania pochwala, e interes jego wymaga po-

wici gwarancy, a popiera stronnictwo patryotyczne,

i e w tym celu kaza uoy not ministeryaln, któr
Buchholtz przestawi Stanom, gdy to uzna za potrzebne.

Przysan z Berlina deklaracy Buchholtz odda
Marszakom dnia 19 listopada, i nazajutrz zostaa od-

czytan w Izbie. Wany to i ciekawy dokument ; cie-

kawym byby nawet wtedy, gdybymy nie wiedzieli,

jakie rozkazy wzgldem gwarancyi Król tygodniem

wprzódy ministrom swoim posya. Po wstpie odno-

szcym si do upadej sprawy aliansu, w którym zna-

laz si dotkliw^y przytyk dla Stanisawa Augusta, na-

stpuje jeszcze dotkliwsza dla niego pochwaa udzie-

lona Stanom za to, e rzd nad wojskiem tak ubezpie-

czyy, i e on przecina drog i »naduyciu samowad-
nenu« i »influencyi zagranicznej «. Przechodzc do gwa-

') Raport z dnia 8 listopada.



Król pruski zrzeka si praw gwaranta, 2 07

rancyi, na która Stackelberg tak mocny pooy nacisk,

Król owiadcza, e ona nie moe Rzpltej stawa na

przeszkodzie w ulepszeniu formy swojego rzdu, zwa-
szcza po wieem dowiadczeniu jego wadliwoci. Król

pruski inaczej pojmuje swoje prawa z gwarancyi wy-

pywajce : on, jako porczyciel, czuje si tylko w obo-

wizku bronienia niepodlegoci Rzpltej, nie chcc wsze-

lako wdawa si w urzdzenia jej wewntrzne, albo cie-

nia wolnoci jej ustaw ; owszem przeciwnie, t wol-

no jak najmocniej pragnie gwarantowa. Odpycha
ubarwione pozorem patryotyzmu gosy (Prymasa), ubli-

ajce prawdzie i wzgldom nalenym dla umarych
i dla ywych, a które maj tylko na celu oddali od

Rzpltej jej najdawniejszego sprzymierzeca. Jak za y-
czliwym jest ten sprzymierzeniec, to si okazao nie-

tylko z jego poprzedniej deklaracyi, ale i z noty po-

danej wieo Dworowi rosyjskiemu (w sprawie ewa-

kuacyi), wywoanej jedynie troskliwoci o bezpiecze-

stwo i uszczliwienie Rzpltej, bez adnego wzgldu
na nastpstwa, które dla niego samego ona sprowadzi

moe.
I przyjació i nieprzyjació swoich Król pruski

wprawi w zdumienie t powtórn deklaracy. Przesza

ona oczekiwanie opozycyi i niepomiern bya dla niej

zdobycz i tryumfem nad Rosy. Zaraz po jej odczy-

taniu, jeden z Potockich wniós, aby j posa Stackel-

bergowi, a woj. Walewski domaga si nazajutrz, aby

bezwocznie wyprawi posa do Berlina dla podziko-

wania temu monarsze i dla cilejszego z nim zwizania

si. — Pierwszym skutkiem dokumentu pruskiego byo,
e wszystkie starania, jakie czyni Stanisaw August

o zawizanie negocyacyj z Moskw, odrazu upady, bo

pocó negocyowa o jakie skpe zw^olnienie z traktatu

z r. 1775, kiedy jeden z Dworów, na tyme traktacie

podpisanych, owiadcza uroczycie, i gwarancya w ni-
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czem nie moe krpowa Rzpltej ; e ona bez adnego
ogldania si na mocarstwa ocienne, ma prawo zapro-

wadzi taki rzd^ jaki dla siebie uzna za najdogodniejszy^

a czyni to moe tern mielej, e Król pruski czuje si
obowizanym broni jej niepodlegoci. Có dziwnego,

e sowa tak pochlebne, przyrzeczenia tak podane
a stanowcze, wyrzeczone z takim pozorem zacnoci, bez-

interesownoci i postanowienia niezomnego, uwiody
ludzi namitnych, walk stronnicz rozgrzanych, ale

zreszt dobrodusznych i nie znajcych zgoa ani spraw,

ani gabinetów, z któremi mieli do czynienia? Dzisiaj,

po stuletniem dowiadczeniu i po odkryciu wszystkich

spryn dziaajcych a ukrytych w chwili dziaania, —
duo znalazoby si ludzi, coby na tak pont zapa
si nie dali? Poj atwo, do jakiego stopnia dokument
pruski musia w opinii publicznej zohydzi Aloskw,
która wieo, z caym rygorem domagaa si uszano-

wania gwaranCyi, tej wanie obrzydzonej gwarancyi,

któr Król pruski w^spaniaomylnie odrzuca; poj a-

two, jakim ciosem akt ten musia by dla partyi królew-

skiej, jak j rozbija do reszty, jak burzy powag Króla

wobec Sejmu, jak wytrca roztropnym wszelk bro
z rki, a zuchwaym i zagorzalcom dodawa jeszcze

miaoci! — Nie chcielibymy uy wyrazu zbyt mo-

cnego dla nacechowania polityki pruskiej w tym razie

;

pamitamy dobrze, e historyk winien jest wyda sd
sprawiedliwy tak dobrze o swoich, jak o nieprzyjacio-

ach. To te, wac dobrze nasze sowa, musimy po-

wiedzie, e to by akt zdradziecki, z góry obliczony

na to, aby naduy cudzego zaufania; akt z gruntu nie-

moralny i wiadczcy, na jak wiar zasugiwa rzd,

który si go dopuszcza. Akt ten dowodzi, e dla tego

rzdu kada zasada bya dobra lub za, odpowiednio do

chwilowej korzyci : dzi czarno jutro biae, dzi godziwe

jutro niegodziwe, wedle tego jak to zbliao do celu.
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A celem byo wywoa zerwanie midzy Polsk a Rosy,
wywoa za dlatego^ aby t ostatni przekona, e na

aden wpyw trway Polsce liczy nie moe, e Król

pruski potrafi g"o zburzy, kiedy zechce, e Rosya nie

moe, e Król pruski potrafi g"o zburzy, kiedy zeclice,

e Rosya nie ma adnego interesu oszczdza tak lek-

komylnego i zmiennego narodu, a tem samem zasa-

nia Polski od nowego rozbioru; jednem sowem, celem

byo pozyska przyja Polaków, aby ici póniej —
sprzeda Moskwie za kawaek ziemi polskiej

!

»Ta deklaracya znacznie pogorszya nasze sytuacy,

pisze Stanisaw August. Czyni ja, co mog, aby broni
Moskwy, lubo z najwiksz wynikajc ztd dla mnie

przykroci, a czyni z tego powodu, e zemst Moskwy
mam za najwiksze nieszczcie. Ale daj Boe, abym
móg do koca odwróci to nieszczcie, bo ju prawie

oczywicie wida, e partya opozycyjna chce wanie
zapali ogie, i tu pomowy w kraju, i z Moskw ^).

Powtórna deklaracya Buchholtza dokonaa sta-

nowczo przewagi pruskiej na Sejmie. Odtd ju nie do-

bija si o ni, ale uywa jej tylko, potrzebowa ga-

binet berliski; odtd, i dugo potem, nic ju bez po-

zwolenia Prus nie dziao si w Sejmie, pomimo wszelkich

wysile Króla i garstki wiernych, która przy nim do-

trwaa.

„Chcesz wiedzie, co s dzisiaj Zgromadzone Stany?

Ja ci sowem odpowiem, e to s organy.

Gdzie kady klawisz tknity sw powinno czyni.

Organista za do nich — teraz Lucchesini!

mówi spóczesny poeta-). Obaczymy to janiej w cigu
obrad sejmowych,- do których czas nam powróci.

') Listy królewskie do Debolego, 22 i 26 listop.

^) Bezimienny (Krasicki) Opisanie sejmu teraniejszego i Decembf.

1788.
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Wyprawienie Posów zagr. i Deputaeya do ieh Zarzdu.

KOMISYA WOJSKOWA.

(10 listopada - 23 grudnia 1788).

§. 50.

Epizody sejmowe. — Usunicie jeneraa Komarzewskiego.

Uchwaa z dnia 3 listopada orzeka, jak wiemy,

tyle tylko, e w miejsce Departamentu wojskowego, ma
by Komisya wojskowa z opisaniem jej wadzy. Chocia
walka, przed jej zapadniciem stoczona, dostatecznie

wyjaniaa ducha tej ustawy, samo brzmienie jej nic

jeszcze nie przesdzao o stosunku tej Komisyi do Rady
Nieustajcej. Zostawaa dla obozu królewskiego pewna,

chocia saba nadzieja, e jaka przecie czno midzy
temi dwoma najwaniejszemi w kraju magistraturami da

si utrzyma. Przeciwnie, stronnictwo pruskie razem

z hetmaskiem, uwaajc t kwesty, jako ju przes-

dzon, zdecydowane byo najmocniej, przy okreleniu



Nieporzdek w obradach sejmowych. oi

atrybucyj Komisyi wojskowej , nietylko nie dopuci
adnego zwizku jej z Rad Nieustajc^ ale sameje
Rady przygotowa upadek. Czem t Rad zastpi, jaki

rzd w miejsce obalonego wprowadzi? na to w stron-

nictwach skoalizowanych nie byo zgody, o tern nikt

wówczas nie mia jasnego pojcia: pomimo do sprze-

cznyci w gruncie dnoci, podano sobie rce na to

tylko, aby to, co istniao, przy kadej sposobnoci ob-

cina i niszczy. Tak cech ogóln mia ten drugi pe-

ryod obrad sejmowych, poczwszy od lo listopada do

2^ grudnia. Ze strony królewskiej przy cigych ustp-

stwach, cige denie, aby co przecie z obecnej formy

rzdu uratowa ; ze strony opozycyjnej coraz to mielsze,

zawsze zwycizkie nastawanie, aby wywróci wszystko,

wbrew woli Króla i wbrew traktatom.

Na samym pocztku tak odnowionej walki (lo li-

stop.) przeduono trwanie sejmu do 15 grudnia, zastrze-

gajc mono dalszej prorogatywy ^). Nazajutrz otwarto

dyskusy nad projektem organizujcym Komisy, który

ks. stolnik Czartoryski poda by do laski dnia 30 pa-
dziernika -). Projekt by dugi i, jak dopiero wspomnie-

limy, dotyka mnóstwa kwestyj spornych : zapeni te
dwadziecia dziewi posiedze, z których niejedno po
kilkananie trwao godzin. Wszake myliby si, ktoby

sdzi, e przez ten czas wci tylko nad urzdzeniem

*) Dyaryusz sejmowy powiada, e prorogowano do 22 grudnia,

ale wszystkie inne spóczesne róda podaj termin 15 grudnia. Pomyka
w Dyaryuszu urzdowym nie powinna uderza : tyle w nim myek i nie-

dokadnoci, e to, jakoby najcelniejsze ródo do historyi Sejmu, bardzo

laego jest poytku dla kadego, co nie ma pod rk innych dokumentów

jego sprostowaniu, objanieniu albo uzupenieniu.

*) Do niespodzianie, znajduje si ten projekt w Dyaryuszu (I, I,

)); do niespodzianie, mówimy, bo Dyaryusz zazwyczaj nie zamieszcza

rojektów, nad któremi toczyy si obrady. Jakie ztd utrudnienie w czy-

miu, tumaczy zbyteczna.
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wadzy wojskowej radzono. Bynajmniej ; mówiono^ o czem

kto chcia i jak dugo chcia. Pod tym wzgldem nie

byo adnego w sejmie porzdku. Kademu senatorowi

lub posowi wolno byo wnosi nowe materye, choby
adnego z toczc si nie majce zwizku. Jeli wnie-

siona nowa materya nie bya poparta, wtedy Marszaek
radzi niemiao, aby wróci do dawnej, i dzikowa
unienie wnioskodawcy, e pozwala w gównym przed-

miocie dalej obradowa. Jeli przeciwnie, podajcy swój

wniosek upornie przy nim obstawa, wtedy zaczynay

si mowy, jedne za, drugie przeciw, Marszaek czeka

i Izba czekaa, a si wygadaj, i na takich sporach od

rzeczy nieraz kilka schodzio sesyj, dopóki kto z no-

wym nie wystpi projektemi. Wtedy rzucano tamten,

a brano drugi, potem trzeci i czwarty, w adnym nie

przychodzc do konkluzyi. Krcono si nieraz, jak w la-

biryncie, nie mogc wyj z zaczarowanego koa — nie-

porzdku i swady! Gdy kto mow przygotowa w ja-

kim przedmiocie, a rzecz ta w jego nieobecnoci zo-

staa wanie zaatwion, nie chcia dlatego, aby Kró-

lowi i Stanom powinszowa odradzajcej si Ojczyzny

i wielkich dzie, których dokonali, a potem — swój

gos powiernikom i przyjacioom, w druku rozsya!
Nie przypuszczano, aby Marszakowi a nawet caej Izbie

suyo prawo przywoa mówc do porzdku, skróci

albo odebra gos ; byoby to nieprzebaczon obraz
wolnoci poselskiej, wywoaoby swary, reklamacye i pro-

testacye oblatowane w grodzie. Nie pozostawao nic in-

nego, jak sucha cierpliwie. Bezustannie alono si na

utrat czasu, i te ale nie mao zajy godzin; ale rzadki,

ktoby dlatego chcia wyrzec si mowy ; owszem, nie-

mal kademu si zdawao, e kiedy on mówi, to czasu

si nie traci. Zrozumie atwo, e przy takim niepo-

rzdku i samowoli jzyków, posiedzenia Izby staway
si niewypowiedzianie nuce a bardzo mao przynosiy
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OWOCU. »Jeli w ten sposób bdziemy radzili, woano
z rozpacz, i wnuki nasze nie doczekaj si koca «. Ale

zemu nie zaradzano ; odstpi czego od swej wolnoci,

zdawao si niebezpieczne. Dyaryusz tego vSejmu jest

jedynym z najnudniejszych i najbardziej czczych doku-

mentów, jakie roczniki parlamentarne kiedykolwiek wy-

day. Pozostanie on, z maym wyjtkiem, jako pomnik
niepowcignionego gadulstwa, pomnik — tylko zdaleka

ogldany

!

Zanim podamy obraz prawa o Komisyi, jak Sejm

w kocu je uciwali, wypada zatrzyma si nad kil-

koma intermezzami, które albo cechuj rzeczone roz-

prawmy, albo same przez si miay wpyw na dalsze wy-

padki. Liczymy na pobaliwo Czytelnika^ e nie od-

mówi nam swojej uwagi, pomimo, e zmieniajce si
wci przedmioty, wymaga jej bd w niepomiernym

stopniu. Trzecia cz Komisyi miaa by powoan
z poród wojskowych czynnej suby i jakiejbd rangi,

z wyjtkiem komendantów dywizyj. Wzi ztd pochop

Seweryn Potocki (krajczyc, modszy brat Jana), aby

stawi pytanie, czy Komarzewski, który take by je-

neraem dywizyi, lecz przy boku królewskim, moe by
czonkiem komisyi? Odezwa si Rzewuski pisarz^ e
wypada prosi w tej mierze Króla JMci o odpowied;
p. Komarzewski jest wprawdzie jeneraem dywizyi, a/o/i

wbrew prawu, gdy adjutanta królewskiego prawo jako

jeneraa majora wymienia. Postawione w ten sposób

I

oba te pytania byy po prostu nieprzyzwoit szykan;
na razie nikt ich nie odpar. Zaczem Rzewuski zastrzeg

sobie na póniej odda pod gosowanie: czyli adjutant

królewski moe by czonkiem Komisyi?
Zarzut przestpstwa prawa, zadany Królowi przez

Rzewuskiego, chocia mia pewne pozory, by w gruncie

niesprawiedliwym. Komarzewski oddawna pobiera pen-

sy j.-lejtnta (18.000 z.), chocia konstytucya z r. 1780
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wymienia go jako jeneraa majora. Czytelnicy przy-

pomn sobie, e Król zamianowa go jeneraem dy-

wizyi, po zapadym w sprawie Dogrumowej wyroku,
chcc mu wynagrodzi przykroci z tego powodu do-

znane
;
podwyszy stopie, nie podwyszy pacy. Nie-

mniej jednak ubodo to nieprzyjació Komarzewskiego,

i oto nadarzya si sposobno okazania mu swej nie-

chci. — Król mocno uczu to zajcie. »Imi Koma-
rzewskiego, pisze on, pomimo zoci przeciwników, nie

weszo do turnum, ale zadanie przestpstwa prawa, przez

Rzewuskiego uczynione Królowi publicznie, pozostao.

Przymusiem siebie do zamilczenia podczas sesyi, bojc
si sam siebie, eby mnie tkliwo nie uniosa za daleko;

lecz po skoczonej sesyi z alteracyi zachorowaem tak,

e od stou wsta musiaem w pó obiadu «. Sabo
królewska trwaa dni kilka, obrady sejmowe byy przer-

wane. Nakoniec, dnia 20 listopada, »przed sesy, pisze

Król, Rzewuskiego przyprowadzi Maachowski, mar-

szaek, do gabinetu mojego. Deprekacy przy kilku

wiadkach do lich mi uczyni, zapierajc si prawie

sów wymówionych o przestpstwo prawa i jeszcze one

poniekd chc exkuzowa. Skad okolicznoci coraz

kwaniejszych (bo i w tem Lucchesini dodawa otuchy

Rzewuskiemu), kaza mi si tem kontentowa, byle Mar-

szaek sejmowy uczyni mi w zagajeniu anonime jak
deprekacy, abym dobroci darowa nieostrone sowo,

jeli si jakie wysuno, ale z tym dodatkiem essen-

cyonalnym (czegom si koniecznie dopomina), i on

i cay naród wyznaje, em ja, ani teraz, ani w^ przecigu

caego panowania, nigdy prawa nie przestpi. To gdy

wykona Marszaek w zagajeniu, ta materya upada,

a w kwesty i de eligibilitate generaów, imi Komarzew-

skiego i urzd jego opuszczono, ale woono, e który-

kolwiek jak inn sub zajty, gdy bdzie electus,

bdzie powinien porzuci takow sub. Przez co chc
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Komarzewskiemu odj generalstwo ad latus^ albo nie

puci go do Komisyi^ do której ani on si pnie, ani ja

go nie promowuj« ^).

Zajcie to jednak miao duo waniejsze skutki.

Przeproszono Króla, ale nikt, ani wówczas, ani póniej,

nie upomina si o krzywd Komarzewskiego. Zacny

jenera, zmczony tyloletniem przeladowaniem; przez

tych, którym suy lub z którymi pracowa, jawnie nie-

broniony, postanowi zej z oczu przeciwnikom. Od-
stpi jen. Gorzeskiemu urzdu adjutanta królewskiego,

dnia 18 grudnia poda si do dymisyi i w pó roku

póniej wyjecha z kraju '^) — wyjeda z cikim bó-

lem w duszy, rozstawa si z armi, która bya jego

dzieem, a teraz wicej ni kiedykolwiek potrzebowaa
jego rki. Zdolnoci organizatorskie Komarzewskiego
byy wielkie, dostatecznie wypróbowane. Jeli wród
powszechnej obojtnoci, przy skpo wydzielanych fun-

duszach, potrafi zapobiegliwoci swoj i talentem urz-
dzi i na stopie europejskiej postawi kilkunastotysi-

czn armi, o ile wicej mona si byo spodziewa
teraz, gdy naród cay pragn uzbrojenia i ofiar o wiele

mniej szczdzi, i kiedy chodzio o armi stutysiczn

!

Ale nikt go nie zatrzymywa, nikt nie aowa; przy-

najmniej adnej pamitki tego alu nie zostao publi-

cznej ! Ze wszystkich prób, których wiele w swojem
yciu dowiadczy, ta bya najcisza. Pomimo to, wy-

^) Listy do Debolego, 19 i 22 listopada.

*) Herr Gna Komarzewski, der sich im Gninde die Missgunst und

den Hass der Oppositions-Partey, bloss durch das Wohlwollen und das

besondere Yertrauen des Kónigs in seine Personen und durch seinen Ein-

fluss in das Militair-Fach schon seit mehreren Jahren unschuldig zugezo-

gen, hat dieser Tage seine Charge ais General ad latus Regis an den

H. Gna Gorzenski verkauft, um seinen anjetzo herrschenden Feinden allen

Beweggrund zu seiner gewaltsamcm Stiirzung zu benehmen. De Cach,
17 grudnia.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2O
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jecha cicho, nie ogosiwszy ani jednegp sowa, któ-

remby bd usugi swoje przypomnia, bd na krzywd
swoj ali si ; nic zgoa, ani teraz, ani póniej, czemby
przeladowcom swoim móg zaszkodzi, choby tylko

bronic swojej sawy. Ten czowiek, pod kadym wzgl-
dem wyjtkowy, mci si nie by zdolny. Ale wypadki
straszliwie za niego pomciy si. Komarzewski by
dusz Departamentu wojskowego ; skoro tej duszy za-

brako Komisyi, nie znaleziono w armii oficera, któryby

go móg zastpi. Zlepiona z miernych i obojtnych in-

dywidualnoci, Komisya wojskowa, ustaw organiczn

niedorzecznie skrpowana, urzdowaa przez póczwarta

roku, wród szczliwych z innych stron okolicznoci, —
ale jak leniwie, jak gnunie, jak niezdarnie, to si a
nadto pokazao ! Sn wiedzia Lucchesini, dlaczego tak

nastawa na zwinicie Departamentu wojskowego, z któ-

rym Komarzewski by zwizany; dlatego Rzewuskiego
pobudza, by wczenie Jeneraowi przeci drog do

Komisyi. Ale godzio si ludziom rzdzcym w Sejmie,

odoywszy na stron rónice polityczne, przynajmniej

zdolnoci administracyjne uszanowa i posuy si niemi

ku powszechnemu dobru. Susznie mówi autor spó-

czesny« '): »pozbycia si w tym czasie Komarzewskiego
nie mona rachowa w liczbie przeszkód ku porzdnemu
w^ojska utworzeniu? Któ usuwa zdatno wtedy, kiedy

najpotrzebniejsze jest jej zaycie? A zdatnoci, ci nawet

Komarzewskiemu zaprzeczy nie mogli, którzy do od-

dalenia jego najwicej si przyczynili_, a którym naj-

wicej przyznawano wtedy patryotyzmu« ^).

') Wolski. Obrona Stanisawa Augusta. Rocznik Tow, hist. II, 75,

*) Dalsze ycie Komarzewskiego nie naley do historyi; Czytelnik

moe jednak rad bdzie dowiedzie si lub przypomnie sobie, co si z nim

póniej stao. Wyjecha do Anglii i usun si zupenie do ycia polity-

cznego, ale od podejrze i przeladowania nieprzyjació nie móg si usu-

n. Zarzucano mu, e w Londynie oczernia Sejm, e szkodzi ministrowi

1
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§ 51.

Pierwsze zamaeby na Rad Nieustajc.

Przechodzimy do innych epizodów sejmowych. Spra-

wa w sobie samej mao znaczca^ podniesiona 20 listop.^

wywoaa walk trwajc przez trzy posiedzenia. Cho-

dzio o przepis, kiedy komisarze wojskowi wybierani

by maj. Opozycya daa z przyciskiem, aby to na

kadym sejmie odbywao si zaraz po zczeniu Izb.

Odpowiadano jej, e ten czas ju przeznaczony jest na

angielskiemu w Warszawie (Hailes), który rka w rk szed z Lucchesi-

nim (Król do Bukatego 21 listop. 1789). Bya to nieprawda; Koma-
rzewski wycznie odda si naukom , bd astronomii, do której mia
pocig , bd metalurgii , któr chcia przysuy si krajowemu górni-

ctwu. To go zajmowao przez cay cig Sejmu, — Gdy wojna z Mo-
skw w roku 1792 wybucha, mia nadziej, e sobie go przypomn i za-

wezw. Ale si zawiód; Król, otoczony nieprzyjaciómi Komarzewskiego,

przyzwa go nie mia. Z tej daty, mamy dwa listy jego pisane do bisk.

Szembeka, prezesa Komisyi górniczej, których nie wahamy si tutaj ogo-

si, z uwagi, e tak mao pamitek pozostao po tym czowieku. Pisze on

z Edynburga, 6 lipca 1792. „JPan Herschel, teraniejszy mojej podróy

kompan, wozi z sob sztucznie zoony siedmiostopowy teleskop. Czsto

przez niego patrzymy na niebo i na ziemi. Ujrzaem przez niego, i w te-

raniejszej wojnie, któr mam za najniegodziwsz w wiecie, Ojczyzna mnie

nie uywa. Przewiadczony, e mam zdatno i cnot potrzebn do su-

enia onej, czuj nad wyraz skutki przeladowania, tern bardziej, e przez

cig pracowitej suby mojej, podobno najwicej kontrybuowaem do wpro-

wadzenia regularnoci etc. etc. Ale nemo in sua patria propheta. Mój los

jest, widz, szuka sprawy za granic. — Tymczasem przykadam si, ile

monoci, do wydoskonalenia si w hydraulice, mechanice i metalurgii, na

co nie masz jak Anglia exclusive, i dobrym obywatelem by nie przestan.

Objechawszy niemal wszystkie prowincye Anglii, Szkocyi, ksistwa "Wales

i wysp Anglezy, nie znajduj tylko jeden gos tego szanownego ludu:

yczenia pomylnoci królowi i krajowi naszemu, a najsrosze wyrzekanie

przeciw Moskwie. Ztd pochlebiam sobie dobrego skutku odezwy ministe-

ryalnej, jeeli z naszej strony bdzie uczyniona do Dworu angielskiego".

—

W dziewi miesicy póniej pisze znowu, z Parya (4 marca 1739): ^Bo-

laem w czasie, w czem si wynurzyem z Edymburgu. Teraz objanie

20*
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elekcy Rady Nieustajcej, e po niej nastpuj wybory
do komisyi skarbowej, e wic po wybraniu tej osta-

tniej byoby waciwsze dla komisarzy wojskowych miej-

sce; e porzdku tego tem bardziej narusza nie mona,
i jest ustanowiony prawem z r. 1775, wpisany w ustawy

kardynalne, tem samem popada pod gwarancy. Ale

te wanie opozycyjni zamierzali korzysta z tej spo-

sobnoci, iby potrci mimochodem i Rad, i ustawy

kardynalne, i gwarancy. Nie podobao si to wielom,

tym nawet, co nie zawsze po stronie królewskiej sta-

wali. »Jasne prawo, mówi Woowicz, tylko przez jasne

mnie JO. Ksie Dóbr., do czego ja dodaj to, i dla prywatnych intere-

sików, moeby nie pozwolili na najlepsze wzgldem obrony ukady. Dzi

widz nie pozostaje, tylko odda si opiece Boskiej, poniewa, pomimo

najlepszych dyspozycyj, tameczny rzd w niczem nam dzi nie da pomocy.

Skracam wic t matery, a przystpuj do odpowiedzi czynionych w me-

talurgii. — Mina cynowa znajduje si w Cornwall, niedaleko miasta Pol-

gooth. Caej tej prowincyi góry s z granitu. Byem tam dwa razy, w r.

1790 i wieo zeszym. Nauczyem si chodzi koo niej doskonale, po-

niewa prócz demonstracyi, któr mi czyniono w piecach i naczyniach na-

turalnej wielkoci, na miejscu, mój profesor chemii eksperymentalnej, któ-

remu paciem za codzienn lekcy 3 gwinee czyli 7 dukatów, uczy mnie

w swojem laboratoryum, jak jego tara uczono. Bd ja tam jeszcze nie

zadugo i zweryfikuj moje notaty. Ale choby u nas nie byo cyny ani

min merkuryuszu, nasza mied, oów, elazo, mog kraj zbogaci, gdy te

metale bd wyrabiane po angielsku. Tego wszystkiego mara dobre opisy,

trzeba tylko czeka oswobodzenia Ojczyzny. Gdy to nastpi, sprowadz

raachiny angielskie do kraju, bez których strata czasu i pienidzy jest nie-

zraierna, a zysk may. Merkuryuszu w Anglii niemasz; trzebaby t rain

widzie w Hiszpanii albo we Woszech, co musz uczyni cho rairaojaz-

dem". — Tyraczasera kraj uleg ostatecznemu podziaowi, Stanisaw Au-

gust zmuszony opuci Warszaw. Przemogo w Komarzewskira przywi-

zanie do Króla : „pobieg wtedy suy Królowi, kiedy go wszyscy odst-

powali {pisze autor najmniej stronny dla KomarzewskiegoY Ju nie by
wtenczas jeneraem Rzpltej, by poprostu dworzaninem Stanisawa Au-

gusta. Towarzyszy rau w drodze do Petersburga, tara cigle pielgnowa,

dba o Króla wygody, umila mu o ile móg, ostatnie chwile na ziemi.

Komarzewski zamkn osobicie Królowi oczy w Petersburgu, (Bartosze-

wicz. ywoty sawnych Polaków. Petersb. 1856, II. 370)". Cesarz Pawe
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onego zniesienie uchylone by moe ; ukryty za i per

indtrecum wzity sposób znoszenia praw^ szkodliwy jest,

nieprzyzwoity i niechwalebny«. Przemówi Wawrzecki,
e odbierajc czas, dany na wybranie Rady, trzebaby

zarazem powiedzie : albo e Rada nie istnieje, albo e
w innej porze ma by wybierana. Takie wstawianie no-

wego prawa, które milczkiem dawne obala i nieznacznie

podkopuje Rad, jest podstpem, który kazi zacno
Zgromadzonych Stanów. Nie udao si wic opozycyj-

nym przeprowadzi zamysu swego niepostrzeenie; mu-
sieli przyj w^alk otwart, która przybraa rozmiary

pragn zatrzyma go go w armii rosyjskiej. Komarzewski odmówi, wola
powróci do metalurgii. Siedzc w wiosce wasnej, w zaborze pruskim,

gotowa materyay do dziea w tym przedmiocie, kiedy Napoleon, pod-

czas wojny pruskiej, kaza ogosi ksik Rulhiera. Dzieo to ju poprze-

dnio znane byo w manuskrypcie, przynajmniej zna je Stanisaw August.

Namawiany przez Piatolego, aby bdy francuskiego autora sprostowa.

Król odpisa mu (7 listopada 1892); Tout ce que Rulhiere a ecrit sur la

Russie et sur moi est un recueil de mensonges at d'anachronismes . On

voi guHl a compte sur rignorance de ses lecteurs ou sur leur insousiance

pour la verite. II faudrait que faie et ma tete et mon temps libr, pour

n^occuper d la refuer^. Czy Król to mówi o gównem dziele Rulhiera,

czy te o jego rewolucyi rosyjskiej, tego roztrzygn nie moemy. Bd co

bd, ogoszenie Rulhiera byo, jak si zdaje, powodem Komarzewskiemu,

e wyjecha do Parya i wyda sw ksik : Coup d''oell sur les causes

reelles de la decadence de la Pologne. Paris 1808; jej celem, mówi autor,

„przywróci prawd i sprostowa fakta, przesdem i uprzedzeniem skrzy-

wione". Dzieo to szacowne, pene faktów mao znanych i spostrzee

trafnych, prawdziwych, pisane jest zbyt treciwie, wymaga te niezwykej

uwagi w czytaniu. — Monaby mnieina, e przynajmniej w tej ksice,

Komarzewski wyliczy swoje zasugi i z przeladowców wzi atwy odwet,

opowiadajc ich czyny i skutki tych czynów. Tymczasem cakiem prze-

ciwnie. Komarzewski i w tej pracy chcia by tylko wykonawc woli Sta-

nisawa Augusta; o sobie cakiem zapomnia, wierny suga Króla i po

jego mierci, wiernym te pozosta swojemu charakterowi. W caej ksice

ani razu nie wspomina o sobie; co wiksza, adnego ze swych przela-

dowców nie wymienia. Opowiada spokojnie, lecz ze smutkiem, dzieje, quae

ipse miserrima vidi, nikogo imiennie nie oskarajc. Susznie powiedziano

o nim, e to by homo novus w Polsce.
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szerokie^ dotykajce samyche podstaw istniejcego rzdu.

Dziao si to w pi dni po oddaniu noty Stackelber-

gowi, proponujcej, jak wiadomo, ukady w sprawie

gwarancyi; lecz o t, po deklaracyi Buciioltza, ju si
troszczy zaprzestano.

Nazajutrz (30 listopada) Prymas pierwszy si ode-

zwa, jak mia zwyczaj, jdrnie i treciwie. »Trudno mil-

cze, sowa s jego, kiedy rzeczy id do wywrotu zasad,

na których stoj pastwa; kiedy si zanosi na skrusze-

nie spryn rzdu, od którego bezpieczestwo obywateli

i cao kraju zale. Potne i kwitnce pastwa dugo
si namylaj, nim jakow z zaprowadzonych ustaw kra-

jowych rusz lub odmienia; my bez wojska, bez pieni-

dzy, bez zasików rolniczych i handlowych, zabieramy

si do zrywania uroczystych traktatów z potencyami

nam przyjaznemi, które jeli zemst odo, to tylko do

czasu. Odpisalimy posowi rosyjskiemu, e negocyacyj

chcemy, objawilimy t ch nasz Dw^orom europej-

skim, a dzi odmieniamy ten nasz zamiar negocyacyj

i chcemy zrywa z Dworem petersburgskim ! Có o nas

pomyl Dw^ory, jakiej niestatecznoci nam nie przypisz?

W czeme tak zaufani jestemy, czy w zaszej wieego
wojska uchwale? To, ebymy w skutku ogldali, bardzo

wiele nam jeszcze potrzeba. A jelibymy w ukadach
z innemi pastwami chcieli pokada nadziej, z prze-

szoci na przyszo miar bra mona. damy od-

miany formy rzdu, sejmu nieustajcego. Strach pomy-

le, do czego nieustajce prawodawstwo doprowadzi
moe ! Zwizalimy si aktem konfederacyi przy magi-

straturach; jake magistratury mamy odmienia i sami

sobie sowa nie dotrzymywa? A zatem konkluduj, e
byoby i dogodniej, i bezpieczniej rozpocz negocya-

cye, jakemy w nocie owiadczyli, a zachowujc w ca-

oci z zwizki z przyjaznymi ssiadami, i nie dajc po-

chopu do naruszenia traktatów, dyli jak najspieszniej
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do pomnoenia si krajowych, które najpewniej przy

teraniejszym rzdzie, jestestwo i powag nasz zabez-

pieczy mog«.
Zwize sowa Prymasa streszczay cay system

polityczny i argumenta nastpnych mówców; zawieray
take ostr krytyk postpowania opozycyi. Mówi po
nim biskup Massalski obszernie i w tym samym duchu,

ostrzegajc, by nie polega na owem porónieniu ssia-

dów, którzy lada chwila si pogodz, a my bdziem
cen ich zgody. Przemawiali kasztelan Oarowski, Chrep-

towicz, marszakowie Raczyski Mniszech. Raczyski
upomnia, e chobymy sto razy powtarzali, i traktat

i gwarancya z roku 1775 byy nam przemoc narzu-

cone, to ten argument nic nie znaczy, dopóki my sami

siy nie mamy ; a zatem wojsko formowa, skoro mona,
a nie rzd wywraca, roztropno nakazuje. — Opozy-

cyjni zrazu niby dziwili si, jak moe artyku o wyborze

komisarzy wywraca rzd i narusza traktaty
;
póniej,

uderzajc w stron patryotyzmu woali, e co jedna kon-

federacya ustanowia, to druga zmieni ma prawo; e
Rzplta wysza jest nad wszelkie ustawy; e hab jest

dla Polaka stawa po stronie nieprzyjació i broni gwa-

rancyi; e Sejm powinien wybiera pomidzy dwiema
deklaraeyami, moskiewsk i prusk; pierwsza wizy,
druga wolno przynosi. Niektórzy zymali si na sam
myl negocyacyj z Moskw, chocia ta propozycya przed

kilkoma dniami wysza od Sejmu jednomylnoci; —
tak nagle deklaracya pruska zmienia ich usposobienie

!

e za mow^y senatorskie zajy wiksz cz posie-

dzenia, powstay narzekania, e Senat oprymuje Stan

rycerski, e posom nie daje przyj do gosu. Izba Sta-

waa si coraz burzliwsz i odezwy coraz gwatowniej-

sze ; Król uwaa za konieczne odoy posiedzenie do

dnia nastpnego. — Z zamkniciem sesyi nie uspokoiy
si umysy, z jednej i z drugiej strony rozdranienie
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byo wielkie. Posowie królewscy owiadczyli^ e atry-

bucye Rady nie mog ulega gosowaniu^ bo s zawa-

rowane ustaw kardynaln. Niesychane z tego powodu
nastao zmieszanie. »Przyszoby moe (pisze de Cache)

do wydobycia szabel i do krwi rozlewu
;
ju opozycyjni

chcieli odczy si od senatu, gdyby temu nie zapo-

bieg, zwykle tak gorcy pruski stronnik, marszaek Sa-

pieha *). Przyrzek on swoim uroczycie, e dooy wszel-

kiego starania, i nastpnego dnia zacznie si turnus

w kwestyi wniesionej. To przyrzeczenie uspokoio, i po-

sowie rozeszli si. Wnet o tem zajciu dowiedzieli si
obaj ministrowie pruscy. »Margr. Lucchesini i ja (pisze

Buchholtz) mielimy natychmiast konferency z naszymi

przyjaciómi i umówilimy si, e jeeli obietnica (Sa-

piehy) nie bdzie moga by spenion, to oni zanios
protestacy przeciw gwatowi ze strony Dworu i odwo-
aj si do WKMoci. Zrobi si to wczeniej czy pó-

niej, a wtedy WKMo bdziesz móg sprowadzi swe
wojska « ^).

W ten sposób kade ostrzejsze partyi królewskiej

stawienie si przy swojem zdaniu i obowizujcem pra-

wie, wywoywao natychmiast upór opozycyi tak zapa-

mitay, e gotowa bya rozerwa konfederacy
,

przy-

woa obce wojska i kraj narazi, nie zdajc sobie z tego

sprawy, na najwysze niebezpieczestwo. Ulegli wic
królewscy, i w dniu nastpnym, 2 1 listopada, zaczo si
jawne gosowanie, z niem szereg argumentów powiele-

kro ju syszanych. Ale nie do na tem, trzeba byo
przyj i wymówki. Kaszt. Jezierski z powag, która

miaa w sobie co komicznego, bo jego charakterowi

wcale nie przystawaa, odezwa si do Króla. »Z urzdu
mego senatorskiego przestrzegam, N. Królu, Ojcze a-

') Raport z dnia 22 listopada.

'^) Raport Buchholtza z tee daty, oraz 27 listopada.
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skawy, e midzy braci a dziemi Twoimi na dniu

wczorajszym po solwowaniu sesyi, byy wielkie swary.

Ci, którzy Ojcu swemu, mimo jego woli, chcieli si po-

doba, Braci swoich, interes Matki popierajcych, znie-

wayli, i gdyby nie ich Brat pierwszy, ks. Marszaek
konfederacyi litewskiej, pewnieby to wite obrad miejsce

krwi zeszpecone byo. Racz WKMo wda si w to,

aby jedni drugim nie kiwali i nie grozili, ho diX\\ phira

-

litatem, ani Moskwy teraz za sob nie maj. Ju miao
na dniu wczorajszym przychodzi do odczenia si Izby

poselskiej, ale i to ks. Marszaek zatamowa. Co gdyby
nastpi miao, nie wieluby si tu nas przy WKMoci
zostao, prawie wszyscy pójd za interesem Ojczyzny «.

Powiedziawszy dalej, e naród doszed ju do peno-
letnoci i zbrzydzi sobie opiek moskiewsk, z zapaem
sawi wielkomylno Króla pruskiego. »Fasz, mówi,

kto przypuszcza, e N. Król pruski za swoj protekcy
wemie cz kraju. A któby mu zabroni cae wzi
Królestwo polskie, kiedy nasi ssiedzi i gwaranci tak

wielk zajci wojn, a my bezbronni? Nikczemna moja

byaby wielkiego Pana sawy obrona, gdyby caego
wiata ogólno nie gosia, e go opatrzno gwaran-

tem pokoju w caej Europie przeznaczya. Nie ziemi on

szuka, lecz nieba, sawy i pokoju potrzebuje, wszystkiego

majc poddostatkiem. Nie chce ten Pan, aby wielkiej

sawy otarze pruskie byy zami i krwi ludzk zbro-

czone, ale dobroczynnoci okryte«. — Byo na ten te-

mat, cho z mniejsz prozopope, mów wiele ; kilka-

krotnie cytowano wyjtki ze wieej deklaracyi pruskiej,

dziwic si, e po akcie tak jasnym, tak stanowczym,

tak od wszelkiej obudy dalekim, moe jeszcze w Izbie

panowa do tego stopnia maoduszno, aby si na inne

potencye oglda. — Marszaek Potocki w imi godnoci
narodowej przemówi, e nie pojmuje, jak mona odwo-

ywa si do kardynalnych praw. »Za najkardynalniejsze
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mam prawo, ale owszem za kardynalne bezprawie!* —
Krasiski, starosta opinogórski , nie lka si niczego

w przyszoci po tern, co ju widzielimy od lat dwu-
dziestu czterech. Wyliczywszy dugi poczet gwatów
i naduy moskiewskich, ucisk onierstwa, porwanie se-

natorów i posów, wienie obywateli po prowincyach,

zabory nieustanne ludzi, podwód i furaów, lazarety,

które roznosz zaraz, zapytuje : »A[oesz ju by stan

nasz okropniejszy nad ten ; widzie si zawsze pod roz-

kazem dumnie rozkazujcego cudzoziemca; czegó nam
si w przyszoci lka zostaje ? A e cudzego akom-
stwa plonem sta si nie moemy, zarcza nam sposób

mylenia wielkomylny i zgodny zawsze z charakterem

N. Króla pruskiego, który nas da mie nie jak ]\[o-

skwa niewolnikami, ale przyjaciómi i sprzymierzecami.

Narodzie, wystawiem ci ten obraz nieszczcia naszego,

aby si przewiadczy (powtarza mówca), e próno
przyszoci straszy nas daj; wicej dozna nie mo-
emy nad to, comy wycierpieli*. — Czacki Micha nie

mniejsze do ufnoci ma przyczyny; w wojnie tureckiej,

w powanieniu ssiadów, a nadto w zacnoci owej de-

wizy sutini ctcigtie, która nam wieczn egzystency za-

pewnia; »przystoi wic czoga si przed posem ro-

syjskim i pyta go, co nam czyni wolno ?« — Atoli,

byy i przezorniejsze midzy posami gosy. Lasocki rad

by z deklaracyi pruskiej i chtnieby j posa ambasa-

dorowi rosyjskiemu, by opierajc si na niej, zada
od jego Dworu, iby nie stawia przeszkód w odmia-

nach, których pragniemy. Wspomniany Wawrzecki po-

wiedzia, e dawniej obcy stawiali trudnoci naszemu

wzmocnieniu, dzi sami je utrudniamy. Za ten projekt

o Komisyi wojskowej, za te kwestye niepotrzebne, które

wszczynamy, odpowiemy ciko przed potomnoci, bo

to wszystko zawadza do uchwalenia rekruta i podat-

ków. Naród nie da zniesienia Rady Nieustajcej, nie
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domaga si Sejmu Nieustajcego^ ale chce wojaka, a my
czas tracimy.

Gosy wayy si za i przeciw, bd dlatego, e
atak opozycyi le by obmylany, bd e senatorowie

swem mocnem wystpieniem dodali odwagi posom kró-

lewskim. Za wyborem Komisarzy wojskowych zoono
wotów 12 1, za Rad Nieustajc 120; lecz gosowanie
tajne i tym razem opozycyi pitnacie gosów wikszoci
dorzucio. Skoczya si walka, nie wiedzie, poCo sto-

czona ; bo jeeli koniecznie chodzio o to, aby komisarze

wojskowi zaraz po zczeniu Izb byli obierani, to po ska-

sowaniu Rady (skoroby do tego przyszo) miejsce to

byliby odziedziczyli. — Z tej dyskusyi Król wyniós
nauk, e przy rozdranieniu i zacitoci, jakie w umy-
sach zapanoway, najmniejsza sprzeczka do ostatecznoci

doprowadzi musiaa. Nie zabiera wic gosu, unika
wszystkiego, coby rozdrani i koniec dyskusyi mogo
odwleka. Po dwutygodniowem nad Komisy wojskow
obradowaniu, ubito dotd jeden artyku, a byo ich ^2 !

By rzecz przyspieszy, skoni najcelniejszych czonków
Sejmu do zoenia poufnej konferencyi, na której umó-
wiono kilka artykuów, i te w Izbie przeszy atwo ^).

Ale nie uchronio go to od klski dotkliwej. W rot
przysigi komisarzów wojskowych, woono sowa : » Wo/i

jV. Pana Kzplt zczo?iej szczególniej a nie komukolwiek

innemu
j
posuszny y>bd«. Przez to samo. Radzie Nieu-

stajcej, chocia jej nie wymieniono, wszelki wpyw na
zarzd wojska odjto.

') List do Debolego, 28 listopada
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§. 52.

Spór o mianowanie ofieerów w armii.

Dzie I grudnia by i>wiadkiem niezwykego w dzie-

jaci tego Sejmu wypadku. Bez gosow^ania, prawie bez

oporu, Izba przyznaa Królowi prawdo mianowania ofi-

cerów w caej armii, na wszystkie stopnie, warujc, aby
przy kadym w^akansie, szefowie puków przysyali opis

starszestwa, oraz zasug i zdatnoci oficerów, z po-

midzy których Król wybiera bdzie, a nominacye
jego, Komisya wojskowa, bez adnego sprzeciwiania si,

ma przyj i ogosi. Nie byo to adne ustpstwo dla

Króla, ale prawo, wykonywane przez niego od roku

1776. Opozycya czua si zwizan aktem konfederacyi

;

mówiono, e »gdy zachodzi wzmianka prerogatyw^y kró-

lewskiej, tam nietylko z wiernoci, ale z obownzku opisu

konfederacyi winnimy j zachowa «. Nawet ów krzy-

kacz niepow^cigniony, Suchorzewski, odezwa si, e
co Sejm z roku 1776 pod przemoc uczyni, to obecny

czyni z wasnej ochoty. — Byo si czemu dziwi, ale

co zaszo wnet potem, jeszcze bardziej zadziwi, ale co

zaszo wnet potem, jeszcze bardziej zadziwi powinno.

Zgodne usposobienie opozycyi zniko, skoro o decyzyi

sejmowej dowiedzieli si obaj ministrowie pruscy. Buch-

holtz posa 3 grudnia raport do Berlina, skarcy si
na t uchwa, a »Lucchesini (pisze Stanisaw August)

tak mocno strofowa swoich partyzantów, e pozwolili

na utrzymanie mojej prerog*atywy patentowania, e oni

róne jeszcze myl czyni tentajntna na zamanie tego,

i Bóg jeden wie, jak si to jeszcze obróci. Samemu na-

wet Ambasadorowi powiedzia, e co innego byo da
im patentowanie nad 18 tysicami ludzi, a co innego

nad 100 tysicami. Ambasador odrzek mu: WPan sn
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artem mówisz o tych stu tysicach « ^). — Pod wrae-
niem pruskiej nagany, Sapieha, Stan. Potocki, Rzewuski
pisarz, Mierzejewski i inni, poczli ama sobie gow,
jakby prawo dopieroco uchwalone obej lub wywróci.
Zadanie trudne, bo tylko jednomylnoci wolno byo
kasowa uchwa, na tym samym sejmie zapad, a jake
myle o jednomylnoci w tym wypadku, W kilka dni

póniej (5 grudnia) Stan. Potocki wnosi dodatek do

uchway, w którym, nie dotykajc niby prawa królew-

skiego nominacyj, da, aby szefowie puków przed-

stawiali Królowi do podpisu kandydata najstarszego^

a w przypadku jego niezdolnoci, modszego idcego
zaraz po nim. Rzecz prosta, e ten dodatek niszczy

prawo królewskie, skoro Król by zmuszony przedsta-

wionego potwierdzi. le to przyja wikszo Izby;

odezway si gosy, e to jest amanie wieego prawa,

e tego czyni nie godzi si. Potocki i Mierzejewski wy-

silali si na adwokackie wybiegi, e prawo królewskie

jest wite i e si go bynajmniej nie rusza, bo co in-

nego jest mianowanie oficera, a co innego przedstawienie

kandydata. Oczywicie takie argumenta nikogo nie prze-

konay; mimo to kusili si przez dwa dni (5 i 6 gru-

dnia), aby swoje przeprow^adzi ; nareszcie Sapieha wi-

dzc, e tego nie dokae, radzi, aby rzecz odoy,
»w przekonaniu, e sam Król do podanych wniosków
przychyli si raczy «.

Wstrzymano wniosek, lecz ostatnie sowa Sapiehy

byy zapowiedzi, e walka nieskoczona. W istocie,

chwycono si naprzód ulubionego sposobu, zaalarmo-

wania opinii. »Ju gadaj, pisze Król, i bdzie nota

pruska owiadczajca, e Król pruski nie pozwoli nam
wicej wojska nad 30 tysicy, dlatego, e patentowanie

w caem wojsku mnie jest przyznane. Ja znam, e wcale

') List Króla do Debolego, z dnia 3 grudnia.

L
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nie ta jest racya; poniewa od samego pocztku sejmu

Prusacy dali si z tem sysze, e oni nam finalnie nie

chc pozwoli na t ma liczb. Ale zrcznie chc moe
zay tego sposobu, jakoby noa na dwie strony rn-
cego. Bo jeeli si upr przy mojem prawie, to oni

zechc mnie dyskredytowa w narodzie, e ja dla mojej

prerogatywy, sakryfikuj ow stutysiczn aukcy wojska.

Jelibym za odstpi mojej prerogatywy, aeby nie bra
na siebie pozoru tej winy, to tem samem mnie do reszty

wyzuj z wszelkiej wagi i powagi, a sobie bardziej zde-

winkuj niechtnych. Nakoniec wiem dobrze, e cho-
bym ja uczyni sam z siebie ofiar, to Król pruski, gdy
mu tego bdzie potrzeba, wynajdzie preteksta i sposoby

do zepsucia nam tego zapdu stutysicznego ; ile e rap-

towny rekrut tak znaczny wielu chopów naszych wy-
pdziby za granic i wielu panów zuboyby. Moja sy-

tuacya jest prawdziwie okrutna, bo zewszd le a znikd
nie widz pomocy; opozycyjni popsuj cay skad rz-

dowy nad sposobno naprawy, a mnie i moim poobci-

naj rce i nogi« ^).

Tymczasem nadesza do Berlina wiadomo o rze-

czonej uchwale i, jak si domyle mona, najgorzej

hya przyjt. W reskrypcie z dnia 1 1 grudnia wysa-
nym do Lucchesiniego i Buchholtza, Fryderyk Wilhelm
kae mocno zgani patryotom, e cofaj si, zamiast i
naprzód, w ograniczaniu wadzy królewskiej. »Pragn,
mówi on, iby znaleli sposób do naprawienia tego bdu,
przez jak odmian, a szczególniej, eby uniknli jeszcze

grubszej pomyki, to jest oddania Królowi w czasie

wojny dowództwa nad wojskiem. Poniewa, jak widz
z waszego raportu, zrozumielicie sami wano tego

punktu, przeto nie wtpi, e zrobicie wszystko, co jest

w mocy ludzkiej, aby przeszkodzi takiemu ukadowi,

') List do tego, dnia 6 grudnia.
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równie niebezpiecznemu dla Rzpltej jak dla jej ssia-

dów. Byoby najlepiej przywróci wadz czterech het-

manów^ któr mieli dawniej^ bo ci umieliby obroni si
od wpywu Króla- i komenda nad w^ojskiem byaby
podzielona*. Dalej nastaje, aby armia skadaa przysig
nie Królowi ale Rzpltej, i aby odbudowa stan rzeczy,

jaki by za Sasów, mianowicie od roku 17 17. »Jeeli to

si zrobi, popr wszystkiemi siami patryotów ; lecz jeli

zezwala bd na zwikszenie, a choby tylko na utrzy-

manie wadzy wojskowej, któr Król obecny zdoby po-

trafi, to wol porozumie si z Dworem rosyjskim, i te

wielkie ich projekta wojskowe wywróci*.
Ten grony reskrypt pruski bardzo by na rk Luc-

chesiniemu
;
przekona opozycy, e koniecznie, bd co

bd, trzeba skasowa uchw^a. W dniu 1 7 grudnia zjawia

si w Izbie znowu projekt o przedstawianiu kandydatów

do stopni oficerskich. Bya to tylko udana zaczepka ; atak

waciwy z innej teraz wymierzono strony. Po dugich
namysach znalaz si kruczek na Króla. Opozycy mó-
wia do poufnie : Art. 5 prawa, oddawna uchwalony,

oddaje ca armi Komisyi wojskowej ; zatem — i gwar-

dye królewskie powinny przej pod jej w^adz! Pre-

tensya cakiem niesuszna i w innych razach nie zasu-

yaby na uwag, bo zdawiendawna wszyscy Królowie

polscy mieli gwardye pod swemi wycznie rozkazami,

i nie zaleay one od hetmanów, naw^et w czasie ich

wszechwadztwa. Lecz na tym sejmie, opozycy gosia
zasad, e Rzplta skonfederowana wszystko moe, i e
w^ysza jest nad wszelkie prawo i nad wszelki obyczaj

;

mia wic nad czem Stanisaw August namyli si.

Trway w Izbie, przez dwa dni, harce oratorskie zawsze

o fortragowanie oficerów, ale ukady w^aciwe toczyy

si w królewskim gabinecie. Stanisaw August broni
swego prawa; przyznawali mu opozycyjni, e bez jego

rzyzwolenia cofn go nie mog, ale grozili, e mu zal^gprzyz

L
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to odbior gwardye. Czynic krok do zgody, Król uoy
projekt, w którym sobie dowództwo nad gwardyami
zostawia, oddawa za szefom puków przedstawienie

kandydata na stopnie oficerskie a do majora. dali
opozycyjni prawa przedstawiania na wszystkie stopnie.

»Wic niech bdzie turnus nad moim i waszym pro-

jektem «, rzek Stanisaw August. I.ecz opozycyjni zro-

zumieli, e w gosowaniu przepadn ; e nawet goso-

wanie, jak nad prawem ju uchwalonem, jest niepodobne

;

owiadczyli wic, i nie pozostaje im nic — jak wyj
z Izby z protestacy. Zerwano ukady i w takiem

z obu stron usposobieniu otwarto sesy, która miaa
rozstrzygn.

W sejmie dawao si czu niewymowne zmcze-
nie ; rozprawy nad Komisy wojskow trway ju od

szeciu niedziel, domagano si gwatem koca, wyboru
komisarzów, i oto nowy kamie stawa na drodze. Dnia

4 grudnia prorogowano sejm do czasu nieograniczonego,

ad tempus bene visum ^), ale zbliay si wita Boego
Narodzenia, po nich kontrakty dubieskie ; ten i ów^ wy-

rywa si z Warszawy, ile e przyjechawszy, jak zazwy-

czaj, na sze tygodni dla sejmu, ze wszystkich zapasów

si ogooci. Proponowane na czas krótki zawieszenie

obrad patryoci z oburzeniem odrzucili ; »nie witowa,
ale pracowa«, odpowiadano. Wic nie czekajc na li-

mit, pozowie rozjedali si cichaczem do domów,

a midzy nimi znaczna liczba stronników dworskich.

Król spostrzeg, e i ta okoliczno usuwa ma gruntu

pod nogami, e jeeli trudnoci w jaki sposób si nie

') o tej uchwale tak donosi Król Debolemu w licie z dnia 6 gru-

dnia : „Tu naley inlormowa WPana, e na dniu zawczorajszym opozycya

utworzya powtórn prorogacy sejmu, ale bez terminu, tak e my i rok

i dwa lata sejmowa bdziemy mogli. Moja sytuacya jest prawdziwie stra-

szna, bo wanie nie widz koca pracowitej biedy i ustawicznego niebez-

pieczestwa mojego.
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przetnie, moe on pozosta w Izbie prawie sam z opo-

zycy. — W dniu 19 grudnia, z rozpoczciem sesyi kaza,

odczyta wspomniany powyej projekt i zada, aby

Izba, jeli nie przyjmie go jednomylnie, przystpia na-

tychmiast do gonego wotowania. Przypomnia wnet

Rzewuski, co ju mia zaszczyt oznajmi JKMoci, w roz-

mowie poufnej, i szefom puków i komisyi powinno

suy prawo przedstawiania kandydatów na wszystkie

stopnie. — Na to niemasz i nie bdzie zgody, zawoa
Jerzmanowski. Czy to rzecz syszana, aby uroczyste

prawo nadwera! Susznie powiedzia ów cudzozie-

miec: Leges Polonae similes miitani liinae. Cicecie Króla

swojego odrze ze wszystkiej wadzy na to, bymy jak

niewolnicy suchali obcego pana. Spytajcie braci Gali-

cyanów, coby oni dzi woleli : feltx cuem faciunt aliena

peciila caiiuui. Na turnum w materyi ju udecydowanej

nie pozwol. — Odpar pocisk rzucony Stan. Potocki,

mówic, e owe podobiestwo ze zmianami ksiyca nie

do wniosku o fortragowaniu oficerów si odnosi, ale

do gwardyj, »który to punkt dopiero co przeczytany,

przeciwi si prawu uchwalonemu«. Zakoczy za:
WKMo przychylisz si do naszych da askawie,

askawie, my na wszystko dla WKMoci zezwolimy*.

Niewtajemniczeni w owe ukady poufne posowie, pra-

wili po zwyczaju dugie i obojtne oracye, do których

zawsze znajdowali si ochotnicy; ale szefowie opozy-

cyjni czekali, co Król zdecyduje. Król milcza ; decyzya

bya cika. »Ta szykana, pisze on, wywoana przez

Lucchesiniego, mogaby si skoczy na ogólnej konfe-

deracyi w kraju «. Dyskusya trwaa od dwóch godzin,

kroku naprzód nie postpujc. Kiedy królewscy przy-

pominali art. 10, który o nominacyach zdecydowa, opo-

zycyjni woali, aby czyta art. 5, przez który gwardye

iinplicite miay by Komisyi oddane. Nareszcie mar-

szaek Maachowski uoy nowy projekt, i zbliywszy

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2 1
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si do tronu^ wrczy go Królowi. Projekt ten zacho-

wywa gwardye po dawnemu, przedstawianie kandyda-

tów a do stopnia majora przyznawa szefom puków,
a do wyszyci stopni zleca Komiyi wojskowej , aby

dwóch kandydatów Królowi podawaa. Stanisaw August
odczytawszy, zapyta: A czy jest zgoda na to? Gdy nikt

si ju nie przeciwi, rzek Król do Maachowskiego

:

»Mój panie marszaku sejmowy! Jakom dwa razy ju
powiedzia, tak jeszcze raz powtarzam, e mógbym ob-

stawa przy prawie zapadem, ale e przekadam nad

wszystko zgod i jedno z narodem i chc, eby w isto-

cie by Król z narodem a naród z Królem, odstpuj
tego prawa*. Wielka rado nastaa w Izbie. Marszaek,

uszczliwiony powolnoci Króla, prosi, aby na znak

wdzicznoci dla tak askawego Ojca, wolno byo jemu
i jego koledze, ucaowa rk Pask«. Poszed w ich

lady senat wraz z ministeryum. A e »równego uszcz-

liwienia* domaga si i Stan rycerski, wic posowie
porzdkiem województw z miejsc swoich wystpujc,
zbliali si do tronu i caowali rk pask«. — Szefo-

wie opozycyjni (pisze Król) zapewne te owiadczenia

czynili mi tylko pozornie, ale m populo utumio to zna-

cznie ducha burzliwego, gdyem gono powtarza, em
to dobrowolne sine turno odstpienie uczyni jedynie

dlatego, aby przyspieszy utworzenie wojska« ^).

W ten sposób, w jednej i tejsamej konstytucyi

wadz, któr artyku 10 przyznaje Królowi, artyku 15

oddaje szefom pukowi Komisyi wojskowej! »Zle jest,

ale vitando pejora«, mawia Król w takich razach. Tem
lepiej byo dla Dworu berliskiego ; oto co pisze Buch-

holtz do swojego Pana, 20 grudnia: »Posiedzenie wczo-

rajsze wypado bardzo korzystnie i skutecznie dla inte-

resów, które WKMo raczye nam zleci. Chocia Król

^) List do Debolego 20 grudnia.



Poselstwa do Dworów obcych. -22^

polski Otrzyma by ju przywilej mianowania oficerów

na w^szystkie stopnie^ tylemy jednak dokazali, e to

prawdo skasowane zostao formaln i prawn konsty-

tucy^ która Królowi zostawia tylko moc podpisywania

patentów do niszych stopnia a do wyszych wybierania

jedneg-o, z pomidzy dwóch kandydatów«.

§. 53.

Posowie do Oworów obcych. — Walka o ich nominacy.

Opow^iedziawszy jednym cigiem spór^ przez wiele

posiedze trwajcy, o prawo mianowania oficerów, mu-
sielimy przeskoczy kilka spraw wanych, które w tym
czasie zajmoway Izb. Zalegaa odpowied na powtórn
deklaracy Buchholtza; i ta, na posiedzeniu z dnia 4
grudnia przyjt zostaa, wedug redakcyi Ignacego Po-

tockiego. W pimie tern Sejm oznajmia, e naród, zra-

ony rozszerzonem bez przykadu tómaczeniem gwa-
rancyi sw^ego rzdu, niezgodnem z jego niepodlegoci,
z przyjemnoci ujrza, i Król JM pruski taksamo jak

on pojmuje t gwarancy, jako nigdy przeciw Rzpltej,

ale tylko za wezwaniem od niej, przeciw gwaccym
niepodlegOv i cao kraju uyt by moe; e Sejm
w troskliwoci o naleyte gwarancyi okrelenie, propo-

nowa Dworowi rosyjskiemu negocyacye ze wszystkiemi

ssiedzkiemi Dworami, e przedewszystkiem jednak z Kró-
lem JM. pruskim przez umylnego posa t negocyacy
przeprowadzi pragnie, w mocnem przekonaniu, e po-

wszechne caego narodu polskiego zdanie o wspaniao-
mylnoci najwyszej prawoci tego Monarchy, nowe
w niej utwierdzenie pozyszcze. — Przykry dla Stackel-

berga, mniej podany dla partyi królewskiej, akt ten

wyraa wiernie uczucia, nadzieje, i — dodajmy — zu-

21*
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-dzenia opozycyi. Oddawria oswojona z myl przyzwania

wojsk pruskich do kraju, chciaa przecie opozycya ubez-

pieczy si co do nastpstw tego kroku i w warunkach,

przedstawionych na pimie Lucchesiniemu, zastrzegaa

midzy innemi, aby Król pruski zarczy wszystkie po-

siadoci Rzpltej, aby wojska je^o cofny si po przy-

wróceniu pokoju, i aby wszystkie posiki, dostarczone

czy w broni, czy w pienidzaeh, uwaane byy za po-

yczk, któr Rzplta podejmuje si zwróci. Lucchesini

nie kwapi si wcale z przyjciem tego dokumentu, ro-

zumiejc doskonale, e warunki takie równay si przy-

mierzu ; tego za bynajmniej nie yczono sobie w Ber-

linie, jeli nie dla innej, to dla tej prostej przyczyny, e
wasno sprzymierzeca wypada, bd co bd, szano-

wa. »Alians z Polsk, pisze Król pruski, tylko w razie

wojny z Dworami cesarskiemi moe by przydatny ; do

tego za daleko '). Niech Polska wróci do rzdu, jaki

miaa za czasów saskich, pisze Hertzberg, » niech w tej

formie uywka swojej wolnoci i niepodlegoci mnie-

manej «^); to Prusom na teraz wystarcza, wicej od niej

potrzebuj, rozumie si, byleby przytem zapobiedz po-

wikszeniu wojska. Pod koniec listopada, pojecha do

Berlina pukownik Lachnicki, adjutant hetmana Ogi-
skiego ^). Mia on zlecone od opozycyi, zapyta Króla

^) Reskrypt z dnia 22 listopada do Buchholtza.

^) Raport Hertzberga do Króla, 27 grudnia.

^) Oto jak zapowiada przyjazd Lachnickiego, Lucchesini w depeszy

z dnia 19 listopada: „Oficer ten przywiezie wiele listów od najpierwszych

patryotów, którzy si do WKMoci udaj, a mianowicie od hr. Ogi-

skiego, ks. Radziwia woj. wileskiego, Walewskiego woj. sieradzkiego

i innych. Ci panowie polscy s najskonniejsi do utworzenia konfederacyi^

gdyby Dwór albo Rosya zamylali o ucinieniu Polski. Najbardziej zdecy-

dowany jest ks. Radziwi. Dzi zrana przysa mi, przez swego zaufanego

przyjaciela Radziszewskiego, projekt listu do WKMci, z oznajmieniem, e
gotów jest skonfederowa si na Litwie, kiedy tego WKMo zada.
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pruskiego^ czy przyjmie alians z Rzplt, gdyby go ofia-

rowaa partya obecnie na sejmie przewaajca. Niedo-

godnem byo to pytanie. »Zwlekaem odpowied^ pisze

Fryderyk Wilhelm do Lucchesiniego pod pozorem, e
trzeba czeka koca sejmu (15 grudnia), aby wiedzie,

przy kim pozostanie wikszo ; bo przecie z ludmi
prywatnymi zawiera umowy nie mog, trzeba na to

ciaa Rzpltej. Warunki, które ci pokazano, nie umie-
chaj mi si bynajmniej. Cakiem innych potrzeba, aby

naraa si na tak wiele niebezpieczestw z pastwem
rozerwanem w sobie i bezbronnem, abym wasnym ko-

sztem i z wasnem niebezpieczestwem mia pomaga
mu do nabrania mocy, której prdzejby przeciw mnie,

ni przeciw innym ssiadom uyto « *). — Atoli, pomimo
wstrtu tak stanowczego do przymierza. Dwór pruski

nie mia ani w Berlinie, ani w Warszawie, objawi
patryotom wyranie swego zdania. Lucchesini wykrca
si, jak móg, zagadujc najgrzeczniejszemi sówkami
i zachcajc do cierpliwoci, albowiem wejcie do Ligi

niemieckiej wymagaoby niezmiernie dugich negocyacyj.

>^Posuszni rozkazom WKAIoci, pisze on, nie czynimy

adnego kroku, któryby móg da wiedzie, co o tem

przymierzu mylimy « *^). Patryoci, z tych wymijajcych
odpowiedzi, domylali si tego tylko, czego sami pra-

gnli, i rzecz jest trudna, ale zrobi si da, bo Król

pruski da przymierza, jak tego wyranie doczyta si
mona w jego deklaracyi ; e byleby posa umocowa-
nego do Berlina, sojusz stanie niebawem. Odtd zaczy
si na sesyach coraz to usilniejsze nalegania, aby posa
do Berlina wyprawi i przymierzem pruskiem Rzplt

Wszystko to jest bardzo dobre, i mniemam, e WKMo powinien odpo-

wiedzie tym panom w sposób, któryby ich ubezpieczy i omieli, aby si

mieli \v gotowoci".

') Reskrypt królewski z dnia 8 grudnia.

^) Raporta Lucchesiniego z dnia 11 i 8 grudnia.



^2 K^s. II. — Pocztki Sejmu. Obalenie rzdu. 1788— 1789.

ubezpieczy, a ta polityka wydawaa si tak jasn, tak

zrczn i tak dla kraju ze wszech miar dogodn, e tylko

zapaceni od Moskwy mogli jej nie pochwala. »Nie

duchem intrygi^ ale w chci uytecznoci dla kraju, je-

stem za aliansem Króla JMCi pruskiego, woa Sucho-

dolski na sesyi 5 grudnia. Wysyajmy co prdzej do

niego posa. Niechaj ten i winne mu od nas zoy po-

dzikowanie, i instrukcy od Stanów tak zostanie upo-

waniony, aby móg zczy Polsk z Dworami berli-

skim, angielskim, Holandy, Szwecy i Rzesz niemieck.

Ten to zamiar utrzymania równowanoci w Europie,

dowód doskonaej Króla JMci pruskiego polityki, przy-

wraca Polsk Polsce, przywraca Polsk Europie caej «.

» Zawiesi, radzi Miczyski, albo przerwa na moment
urzdzenia Komisyi wojskowej i wysa posów do Dwo-
rów zagranicznych, a mianowicie do tego przychylnego

nam Monarchy, Króla JMci pruskiego, którego szcze-

rych i przyjacielskich ku nam, któ nie poznaje chci?
Owiadcza on nam alians w ostatniej nocie swojej, a gdy
go nam owiadczy, czeka zapewne kroków naszych,

które do traktowania aliansu tego przedsiwzi powin-

nimy«. Wielu innych posów, na ten sam ton prawio
i wymieniao ju ks. stolnika Czartoryskiego, jako przy-

szego do Berlina posa. Król zleci Marszakowi sej-

mowemu owiadczy w jego imieniu, e si nie sprze-

ciwia wyprawieniu posów do Dworów zagranicznych

;

ale Ichmo pp. piecztarze jako te podskarbiowie ra-

dzili JKMoci wstrzyma si z temi nominacyami : jedni

dlatego, e niema w skarbie funduszu, drudzy, e nie

jest jeszcze uoono, kto, w jakim charakterze i w jakich

zamiarach ma sprawowa funkcy poselsk; potrzebne

te instrukcye tak spiesznie wykoczone by nie mog;
przeto radzi Marszaek odoy projekt nominacyi,

a wróci do Komisyi wojskowej. Nie pomogo to ostrze-

enie ; wszelka zwoka wydawaa si szkodliw^, podej-



I

Poselstwa do Dworów obcych. 7. 21

ran. Król zmuszony by zabra gos i powtórzywszy

to samo, co przez Marszaka by powiedzia, rzek, e
nie jest przeciwny i wyborowi Ks stolnika, ale »s
oprócz tego róne konsyderacye, które na dniu dzisiej-

szym zaatwione by nie mog. Rozumiem, e zgodna

ze mn sejmujcych myl bdzie, e razem do wszyst-

kici Dworów wysa nam posów naley, gdy jest

przyzwoitoci nasz, abymy z nikim nie zrywali, ale

i owszem, aebymy ze wszystkimi przyja dobr jak

najduej zachowa mogli. Zdaje mi si, em dosy po-

wiedzia, i spodziewam si, e ju dzi od nikogo nale-

gany o to nie bd«. Zwróci znowu Marszaek obrady

do Komisyi wojskowej, atoli wnet Piotr Potocki po-

daje wniosek, aby Stany mianoway ks. Stolnika posem
do Berlina. Domagaj si inni gwatownie, eby projekt

szed pod deliberacy. I Maachowski i ks. Adam Czar-

toryski moderowali ten zapa, napróno. Król w obawie^

by przy dyskusyi umysy jeszcze bardziej si nie roz-

paliy, zada przez Sapieh zwoki na trzy posiedzenia,

i owiadczy, e 9 grudnia posów rzeczonych wyznaczy.

To uspokoio nareszcie.

. Posuymy si tutaj listem królewskim. »Wedug
przyrzeczenia sobotniego (pisze Stanisaw August do

Debolego, 10 grudnia), wczoraj zaraz po zagajeniu,

w którem marszaek Maachowski prosi mnie o nomi-

nowanie osób majcych posowa za granic i czyta mi

onych rejestr, jakoby do wyboru : nominowaem do

Wiednia Woyn, do Rosyi jeneraa artyleryi Potoc-

kiego, starost szczerzeckiego, do Parya Potockiego

(Stanisawa) expodstolego, do Anglii Bukatego, ponie-

wa Rzewuski, pisarz, sam si wyprosi z poselstwa an-

gielskiego, o które przez dni kilka tak mocno si stara.

Bukaty znalaz wsparcie u partyi radziwiowskiej, wic
ten bdzie tylko utrzymany w swojej dawnej funkcyi.

Jenera artyleryi choruje mocno na piersi; probabiliter
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niezadugo, albo bdzie si musia sam wyprasza z tej

funkcyi, albo jeeli si jej podejmie, to nie na dugo,
i bez pokrzywdzenia WPana i w intencyach wcale do-

brych dla kraju i dla mnie. Do Wiednia chciaem po-

sa Sotyka, podstolego, ale mi si przed sam sesy
take exkuzowa z tej funkcyi. Do Stambuu wcale nie

chciaem posya, ale wszystkich naszych zdaniem byo,
e nazbytby to rozpalio ju i tak bardzo zagrzane umy-
sy; i e gdy to uczyni trzeba, ju i osob t trzeba

wybra, która im si najbardziej podoba. Ta racya

tembardziej suya dla Ks. stolnika do Berlina. A e
expodstoli Potocki ofiarowa si swoim kosztem jecha
do Parya, to dla niego zjednao preferency ; on za-

kada sobie fundusz ekspensy na to poselstwo w asce

ksinej marszakowej ubom irskiej. Ks. stolnik za
owiadczy, e na swoje osob nie wymaga zapaty, ale

na sekretarza, kuryerów i sekretne ekspensa przyjmie

ze skarbu. Jenera artyleryi za zapewne niczego nie

bdzie pretendowa od Rzpltej, ale daj Boe, eby mu
zdrowie pozwolio jecha. — Zapd umysów zagrani-

cznych nie przyjmowa adnych moich reprezentacyj

przeciwko nieuytecznoci, a moe i szkodliwoci tych

poselstw, z których wiedeskie, berliskie i stambulskie

bd okazy wydatku znacznego w tym czasie, gdzie

tak bardzo gadano o potrzebie uycia kadego grosza

na wojsko «.

Zdawaoby si, e skoro nominacye tak upragnione

stany. Król uczyni z siebie wszystko, co móg. Tym-
czasem wcale przeciwnie ; tu dopiero najcisza zacza
si walka. Nominacye królewskie chciano przyj za

projekt ; chciano, aby Stany same mianoway i same

odwoyway posów. I prawo, i praktyka byy w tej

sprawie za Królem. Podkanclerzy Garnysz wywiód grun-

townie z dawnego zwyczaju, z pakó^do-konwejitóiiK i z ustaw

póniejszych, e podczas sejmu Król nie moe z wasnej
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woli ani wikszych ani mniejszych wysya za granic
posów^ i e potrzeba na to przyzwolenia Stanów. Atoli

wybór posów zawsze do Króla nalea, bo nieprzy-

zwoitoci byoby, aby Sejm gosowa na ambasadorów
i ministrów ; suy mu tylko ostrzedz Króla, jeeli wa-

runki w^yboru nie s dopenione, to jest, jeeli miano-

wany nie jest 7iahis i possestonafuSy jak ustawa daa.
Proponowa tej redakcyi uy w uchwale: Za zezwole-

niem Stanów posów wysyamy, a my, Król, ych inianii-

jemy. Opozycya przerónych dobieraa sofizmatów, aby

sobie przywaszczy królewsk prerogatyw. Po omio-
godzinnej dyskusyi, królewscy dali turnum ; alici

przywódzcy opozycyjni, widzc, e w^ gosowaniu nie

zyszcz wikszoci, wystpili z zasad^ e na prawa na-

rodu nie moe by gosowania. Odezwa si Suchodol-

ski : »Przychodzi sprawa narodu przed naród, zatem na-

ród przegra nie moe«. Gdy Marszaek zrobi uwag,
e » niepodobna wyj inaczej z tej trudnoci, jak tylko

pluralitae<.<, odpowiedzieli Krasiski, Szymanowski i inni:

»niema zgody na turnimi«. Suchodolski wyrzuca Mar-

szakowi, e wybrany przez Stan rycerski, nie broni jego

praw, e jeliby ujma jakowa zasza tym prawom, mu-

siaby zanie publiczne zaalenie. Nareszcie ostrzeono

Maachowskiego 1 »Jeeli nakaesz gosowanie, a my
przegramy, to wyjdziemy z protestacy w szedziesit
osób przynajmniej* ^). Oburzony uroszczeniami opozycyi

Gorzeski zawoa: »M.ielimy Rzplt wzmacnia, wojsko

pomnaa, podatki uchwala, a jak dotd , wojujemy
tylko z Królem !« Trafne to sowo obrazio wielu. Kra-

siski da explikacyi, co znaczy ta nagana ; skoro naród

gotów jest przela sw krew za Króla, takiego zarzutu

robi mu nie wolno ! Uj si za Gorzeskim Moszczyski.

Suchodolski przeciwnie utrzymywa, e Krasiski ma

^) List Króla, lo grudnia.
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racy, e zarzut Gorzeskiego wszystkich do ywego
oburzy, »e opozycya wiksze daje dowody swego przy-

wizania do Króla ni takie czcze sowa... « » Obrazio
si wielu posów, zapisuje Dyaryusz urzdowy, za ten

wyraz ostatni, i wszcza si w Izbie wrzawa z zapa-

em «. Bya obawa, e si zerw na siebie. Wtedy Król

powstawszy z tronu, zawoa: »Jeli nie bdzie szcz-

ciem mojem zjedna w czemkolwiek jednomylnoci
sejmujcych, nieche przynajmniej to uprosz, eby
z okazyi tej kwestyi, która mnie si tyczy, nie zapa-

lay si umysy. Na mio Ojczyzny zaklinam was, jeli

kto kogo sowem obrazi, darujcie sobie ; niech ja nie

bd przyczyn, aby z mego powodu jakie rozterki

i kótnie miay si przytrafi. Niech przynajmniej w tem

nie bd nieszczliwy !« A zwtpiwszy, by mona w inny

sposób przyj do spokojnego koca, doda, e zgadza

si na projekt opozycyi: My Król za zgod Stanów wy-

syamy. Marszaek wyrazami najywszej wdzicznoci od-

powiada na nowe ustpstwo, ale w obozie królewskim

nie podobao si ono wcale ; widziano w niem sabo
Stanisawa Augusta. Sielecki przemówi: Milczaem, aby

czasu nie zabiera, ale milcze duej nie mog ; nie

chc na obalinach tronu rozszerza wolnoci narodu

;

prosz o turnum. Podobnie Zakrzewski i Kwilecki ostrze-

gali, e si dzieje krzywda prawom tronu. Król prosi,

aby si nie upierali. »Gdy Król przez dobro swoje,

rzecze Sielicki, o prawach swoich zapomina, ja niemam
nic wicej do mówienia«. Na tem si rzecz skoczya.

»Gdyby opozycyjni wyszli z protestacy, pisze Sta-

nisaw August probabtliter byoby to zaprowadzio do

scysyi, i konfederacyi, i wprowadzenia pruskiego woj-

ska !« Znowu wic groba rozerwania konfederacyi i pru-

skiej inwazyi przestraszya Króla. Sn wiedzieli opo-

zycyjni, e na nim wszystko wytarguj tem niebezpie-

czestwem dla kraju, — przed którem sami si nie co-
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fali ! Ju to samo podobno rozstrzyga^ po której stronie

byo wicej roztropnoci i mioci Ojczyzny. Zachodzi

tylko pytanie, czy Król dobrze czyni, ustpujc wci

;

czy nie móg przewidzie, e ten sposób wyzuj koron
z najcelniejszych praw, obal rzd do reszty i nareszcie

zmusz go do porzucenia systemu, który jedynie za

zbawienny uwaa? Czy nie powinien by spróbowa
oprze si choby raz jeden, do koca? Pytania cikie,

bolesne, które w yciu Stanisawa Augusta nieraz si

powtarzaj i w tej ksice zjawi si jeszcze. Oprze
si trzeba, kiedy jest na czem, ale jak w tym razie

(o innych nie mówimy), jaki stawi opór armii pruskiej,

za któr wikszo narodu by posza? Czy szuka ra-

tunku u innych ssiadów? rodek niebezpieczny, a jak

wówczas zawodny, bo oni sami zbyt zajci byli z dru-

giej strony. Wic nic Królowi nie pozostaoby, jak

z garstk wiernych opuci stolic, cofa si w gb
kraju, a w kocu chroni si — pod zason armii ro-

syjskiej ! To wanie doradza Stackelberg i to Król

stanowczo odrzuci. Któ go za to obwini? Wic pozo-

sta; ustpowa, bo ustpowa musia, a spokojn na-

mow, agodnoci i cierpliwoci bez granic, stara si
umierzy, rozbroi, otrzewi zapalczywo swoich prze-

ciwników. W tej epoce sejmu i dugo póniej, nic do-

brego zdziaa on nie móg, ale to byo jego dzieem
najszacowniejszem, e zapobieg zemu, które inni chcieli

wyrzdzi ; e nie dozwoli partyi pruskiej zerwa sejmu

;

e przeszkodzi zawizaniu rokoszu i drugiej , bunto-

wniczej konfederacyi; e nie da okazyi Prusakom do

wkroczenia ; e wstrzyma Polaków od wielkiej haby,
od dobrowolnego rozdzielenia si midzy Prusy i Rosy,
jak ich póniej wbrew ich woli rozdzielono. To byo
wielk na tym sejmie zasug Stanisawa Augusta.-Nie

oceniono jej dotd.
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§. 54.

Zarzd spraw zagranicznych odjty Królowi.

Po wyborze, posów za granic, przysza na stó
kw^estya instrukcyi. Ks. stolnik Czartoryski zada jej

od Stanów dla siebie^ Seweryn Potocki dla wszystkich

posów (10 grudnia). Zrazu zamylano tylko o utworze-

niu tymczasowej Deputacyi^ któraby te instrukcye uo-
ya; ale w cigu obrad nasuna si i przyja myl,
aby wspomnionej Deputacyi powierzy cay zarzd nad

legacyami. Znowu wic wkraczano w prawa Rady Nie-

ustajcej, której osobny Departament kierowa intere-

sami cudzoziemskimi. Stackelberg, którego ta zmiana

z wielu stron dotykaa, domaga si od Stanisawa Au-

gusta stanowczego owiadczenia, czy chce jeszcze utrzy-

mywa Rad, bo on musi o tem donie Imperatoro-

wej? Król chcia niezawodnie; ale zraony tylokrotnemi

porakami, widzc, e im mocniej przy swojem obstaje,

tem bardziej na niego sro si przeciwnicy, nie mia
w tym wypadku, ani osobicie, ani przez swoich, z go-
niejsz stan obron. Na prawd za, ta zmiana nie

w Rad, lecz w samego Króla godzia. Departament

cudzoziemski Rady istnia, mona powiedzie z imienia;

wszystkie interesa zagraniczne zaatwiaa osobna kance-

larya królew^ska pod przewodnictwem Dzieduszyckiego

;

Departament wydawa lub podpisywa nieliczne akta

urzdowe, ale korespondency prowadzi albo sam Król,

albo Dzieduszycki, z Dworem za rzymskim praat Ghi-

giotti. Jeszcze wic jedna ga suby publicznej, i to

najtrudniejsza, odpadaa od Króla, przechodzia w rce
Sejmu, opozycyi. — Bya to, przyznajmy, nieuchronna

konsekwencya wypadków. Nowy system polityki zagra-

nicznej, naoony Rzpltej przez stronnictwo patryotyczne,

zasadza si gównie na spodziewanem przymierzu z Dwo-
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rem berliskim i na dalszej, jeszcze zudniejszej nadziei,

e przez Prusy Rzplta wejdzie odrazu w zwizki przy-

jazne z ca Europ. Tej polityki, jak wiadomo, Stani-

saw August nie pochwala, Prusom nie ufa, pragn
zachowania przyjani z Rosy, bez wzgldu na jej chwi-

lowe kopoty. Koniecznoci byo przeto dla opozycyi

nowy zarzd spraw zagranicznych wytworzy, z pomi-

niciem Króla, z grona ludzi wikszOv4 sejmow wyo-
braajcych, i tak go ubezpieczy, aby Stanisaw Au-
gust adnego wpywu na nie wywiera. Logicznem to

byo, to prawda, ale jake kosztowna ta logika; jak

czsto przyjdzie póniej spotka si z dziwacznemi na-

stpstwami tego ukadu, które dobitnie a na nasz szkod
wyka, e gowy rzdu pomija, jednoci pastwa na-

rusza, nie mona nigdy bezkarnie ; e w kadej subie
publicznej s pewne warunki z natury pynce, które,

skoro opuszczone, mszcz si póniej okrutnie!

Jak adna suba publiczna, tak i dyplomacya, za-

improwizowa si nie da. Jeli ona nie wychodzi z pe-

wnej, ustalonej szkoy, na mao si przyda. Mona po-

wiedzie, e te tylko pastwa miay prawdziwie poy-
teczn dyplomacya, które posiaday dynasty albo ary-

stokracy, bd rodow, bd pienin, ster rzdu
trzymajc. Dyplomacya wymaga tradycyi w rzdzie, bo
cel i interesa pastwa w cigu lat niewielu osign si
nie dadz; wymaga trwaoci systemu niezawile od

przeobrae wewntrznych, bo nieszczliwym byby
kraj, któryby za zmian ministrów albo prawodawców
sejmowych swe denia zagraniczne z jednego do dru-

giego przerzuca obozu; wymaga w kocu ludzi z wa-
ciwem stanowiskiem, z w^aciwym niejako charakte-

rem, od modoci do tej suby zaprawionych i rzeczy

wiadomych, jeli nie chc sobie i ojczynie zaszko-

dzi, na mieszno si wystawi, i pa ofiar lada in-

tryganta.
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Jeden z ambasadorów angielskich zeszego wieku

powiedzia: »Nie ulega wtpliwoci e W. Brytania

w najdroszych swych interesach wiele ucierpiaa, przez

to tylko, e na staym ldzie z gównemi mocarstwami

nie miaa trwaych zwizków. Jak indyw^idua przez

uprzejmo i szacunek przychodz zwolna do zayoci
i serdecznej przyjanie tak i pastwa. Z bólem wyznaj,

emy o to nie starali si« ^). »Odbiegalimy dawniej

naszych sprzymierzeców^ i dzi adnego przymierza nie

moemy znale« rzek Chatam w roku 1770. — Jeli

Anglicy tak o sobie mówili, có o naszej polityce za-

granicznej powiedzie? Wzbroniwszy królom staych

stosunków z obcemi pastwami^ pozbawilimy si wszel-

kiej wiadomoci o Europie^ wszelkiego znaczenia i wpywu
zagranic. Naraz ze snu przebudzenia jednym zamachem
chcielimy odzyska miejsce, od dwóch wieków stracone.

Bya tO; rzec mona, powtórna uchwaa o armii stoty-

sicznej. Jak tamta wmówia w nas si^ tak ta wzbu-

dzia mniemanie^ e nasze interesa s w Europie strze-

one. Na nieszczcie, nasi nowi ministrowie do koca
pozostali w tej subie nowicyuszami. Ich raporta s za-

zwyczaj tak mao wane^ jak bez wagi byo ich w Eu-

ropie znaczenie ; historyk ze spokojnem sumieniem moe
ich nie czyta. Cho o Polsk toczyy si midzy Dwo-
rami ukady^ polska dyplomacya adnego w nich nie

miaa udziau^ nie wiedziaa o niczem^ i przez cay cig
sejmu w niczem nie usuya narodowi. Jeden tylko

Deboliw Petersburgu stanowi wyjtek; ten^ cho wpywu,
mie nie móg, przynajmniej dowiedzie si umia i rzd
swój zawczasu ostrzega

;
jego te Król utrzymywa

w Petersburgu od lat dwudziestu kilku. — A jacy mi-

nistrowie, takimi byli i ich przewodnicy^ owi czonko-

wie Deputacyi; o których wyborze zaraz mówi bdziemy.

^) Raumer: Europa 1763— T783. Leipzig 1839, III, 579.
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Wybierano ich ostronie^ z t przedewszystkiem baczno-

ci^ by od swego Króla nauki ani kierunku nie przyj-

mowali. Dostarcza im ich za to — Lucchesini.

Bya i druga przyczyna tej bezpodnoci naszej

suby dyplomatycznej. Dyplomacya potrzebuje tajem-

nicy; bez przekonania, e sekret bdzie dochowany, nie

utrzyma si aden stosunek przyjazny midzy rzdami.

Jak ufno móg wzbudza gabinet spraw zagrani-

cznych w tym skadzie, jak go Sejm utworzy? Wy-
brano do Deputacyi trzech senatorów^ szeciu posów

;

zasiadali w^ niej z prawa dwaj marszakowie sejmowi,

czterej piecztarze ; e za w tern gronie nie byo nikogo,

coby zna choby formy redakcyi dyplomatycznej, mu-

siano do przyzwa dyrektora kancelaryi królewskiej,

Dzieduszyckiego. Razem szesnastu! »Z WPanem ostro-

nie teraz mówi potrzeba, — rzek Osterman do De-

bolego, dowiedziaw^szy si o tem urzdzeniu, — aby
piszc do Warszawy, którego z nas nie skompromitowa.
Bdzie to mka dla WPana, ta korespondencya z De-

putacya !« Deboli wiedziaa jak sobie poradzi: o wszyst-

kiem, co wymagao sekretu, pisywa stale do Króla,

czasem do Marszaka sejmowego ; do Deputacyi o tem
tylko bez maa, co w gazetach mona byo znale.
Prdko pokazao si, e w Wiedniu, w Berlinie, w^ Pe-

tersburgu, w Drenie, i w Londynie, widziano dobrze,

o czem Deputacya radzia. Który rzd chciaby si
wdawa w ukady z tak instytucy? Lecz i bez nie-

dyskrecyi czonków, Deputacya nie moga dotrzyma
sekretu. Bya obowizan zdawa ze wszystkiego spraw
panu swemu, Sejmowi, który w dwustu lub trzystu czon-

ków radzi i decydowa — wprawdzie semotts arbitrisl

Obaczymy zaraz, jak si dopominano, iby przed Sejmem
nie byo adnej tajemnicy. W praktyce atoli skoczyo
si na tem, od czego zacz naleao, to jest, e w De-

putacyi trzech czy czterech czonków skupio tajemne

\

I
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sprawy w swoje rce^ udzielajc z nich kolegom tego
tylko^ co bez szkody udzielonem by mogo.

»Polacy (donosi Buchholtz 13 grudnia) zamylaj
teraz o rónych gaziach suby publicznej, ale sobie

rady nie dadz, bo si na tern nie znaj«. Z przyjem-

noci widziano to w Berlinie. »To dobrze, pisze Fry-

deryk Wilhelm, e Sejm bawi si w wysyanie mini-

strów i urzdzanie departamentu spraw zagranicznych^

a o wojsku nie myli ; nie trzeba mu w tem przeszka-

dza, trzyma si biernie «. Lucchesini dalej poszed^
lepiej widzia. Donoszc o Komisyach^ do których opo-

zycya chce przela wadz Rady Nieustajcej, powiada,

e minister pruski bdzie móg z atwoci pozyska
przez nie wpyw na w\szystkie czynnoci rzdu polskiego.

»Widoczna jest, e patryoci nie obawiaj si tego wpywu,
gdy codzie prosz mnie o jak rad i chtnie j
przyjmuj«. Nie obeszo si te bez jego wpywu w wy-
borze posów zagranicznych; oto co pisze o nominacyi

Ks. stolnika Czartoryskiego: »Czowiek to prawy, w gor-

liwoci swojej gotów si powici dla Ojczyzny; ale

umysu ograniczonego, przytem trwoliwy, drobiazgowy
i niezdecydowany w interesach, któremi si nigdy nie

zajmowa. Od chwili, gdy pod naciskiem opinii publi-

cznej, Stany zmuszone byy zapowiedzie w nocie do
WKMoci wysanie ministra nadzwyczajnego do Berlina,

Ks. stolnik dwóch tylko mia spózawodników : byli

nimi hrabiowie Potoccy. Staraem si o to, by wybór
pad na ks. Czartoryskiego, gdy z charakteru swego
bdzie on atwiejszy do powstrzymania tego pdu
gwatownego, z jakim cay naród woa o przymierze

z WKMoci. I.edwo przy uyciu wszystkich si, udao
mi si przeszkodzi, eby odpowied posana WKMoci,
nie zaw^ieraa ju dania tego przymierza. — Na sekre-

tarza legacyi ks. Czartoryski wybra za moj porad
Batowskiego, który suy we francuskim puku Royal-
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uede i którego stale uywaem, kiedy trzeba byo po-

kierowa Ksiciem i innymi. Musz mu zrobi jaki po-

darek pieniny, eby wynagrodzi jego znaczne usugi
i jeszcze bardziej zwiza go z interesami WKMoci.
Nie znajc zgoa interesów, podobnie jak jego przeo-

ony, da odemnie instrukcyi, jak maj postpowa
w Berlinie i przyrzekem, e nie odmówi, aby tem

lepiej uj ich w rce i przyuczy do odbierania wska-

zówek z Ministeryum WKMoci « ^). — Godna uwagi,

e depesza, z której podajemy ten wyjtek, pisan bya
dniem przed nominacy posa do Berlina. Ks. stolnik

Czartoryski, dajc we dwa dni póniej kierunku od

Stanów dla swojej funkcyi poselskiej, nie wiedzia za-

pewne, e waciw instrukcy, bez Króla i bez Stanów
uoon, ma ju gotow — z biura Lucchesiniego

!

§. 55.

Ofiara Radziwilowska.

Musimy tu wspomnie o nowym, cakiem niezwy-

kym projekcie, który, w tym wanie czasie do Izby

zaniesiony, wszystkich zaj umysy i w^ielki w pier-

wszej chwili wywoa entuzyazm. Ks. Radziwi, woje-

woda wileski, ofiarowa dostawi Rzpltej 6210 ludzi

zbrojnych, midzy nimi 2000 kawaleryi i batery z 8

armat, na dzie i maja, od którego terminu Rzplta przy-

jaby ich na swój od. Tak wielka ofiara moga w istocie

wprawi w zdumienie, tem bardziej^ e ja:k pisze de

Cache »magnat ten ani onie swojej, mieszkajcej w Wie-

dniu, nie dawa rodków^ do ycia; ani lekarzowi, który

od lat 35 suy w jego domu, nie wypaca pensyi wy-

suonej, ani mnóstwa innych krzyczcych nie paci

I

') Raport do Króla 8 grudnia.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 22
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dugów« ^). Atoli podziwienie wnet upadnie^ jeeli si
rozway warunki^ pod któremi on czyni t ofiar. Dom
Radziwiowski by obowizany trzyma na usugi Rzpltej

600 piechoty garnizonu w Sucku^ a 200 konnych w do-

brach niewieskich^ za to^ e im pozwolono ordynacyi,

a nadto akcyzy w Sucku. W rzeczywistoci trzymali

oni daleko wicej, ks. Karol mia okoo 4000 milicyi

nadwornej. Do tej milicyi podejmowa si teraz zaci-

gn 2000 kawaleryi polskiego autoramentu. To po-

wikszenie adnego zacigajcemu nie przynioso wy-

datku, bo w polskim autoramencie kady towarzysz

z dwoma pocztowymi swoim kosztem stawia si na

dzie, od którego mia dla siebie i dla swoich przyrze-

czony od. Ks. wojewoda domaga si, aby ten legion

mia w dobrach jego wiekuist lokacy, aby on i jego

nastpcy, ordynaci niewiezcy byli po wszystkie czasy

szefami tego wojska z rang jeneraa-lejtnanta i aby do

nich naleao prawo przedstawiania wszystkich w le-

gionie oficerów, nie wyjmujc jenera-majora. Skoczy-
oby si wic na tem, e i to wojsko, które Ksi ju
mia, i to, które chcia zacign, nie wychodzc z pod

jego rozkazów, przeszoby na od Rzpltej, a zapewniona

w jego dobrach lokacya, przymnoyaby mu, jak obli-

czono, okoo 100.000 dukatów rocznej intraty. »Ci pa-

nowie, pisze Buchholtz, mylc o interesach kraju,

o swoich, jak si pokazuje, wcale nie zapominaj*.

»Dla ulepszenia tego projektu, mówi Stanisaw Au-

gust, trzeba, aby zezwoli Radziwi, iby to wojsko

byo pod komend krajow, bez ustawicznej lokacyi

w jego dobrach, eby prawo przedstawiania oficerów

nie byo tak obszerne, eby dalsze rekrutowanie sam

na siebie wzi, nadto eby nie w kolebce rodzili si
przyszli jenera-lejtnanci Radziwiowie. e wedug

^) Raport z dnia 17 grudnia.
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instrukcyj sejmikowych prawie caej Litwy i Korony
kompanie i chorgwie miay by w gemajnach pomno-

one, z bardzo nielicznym przydatkiem oficerów, nale-

aoby nie akceptowa tych dwustu oficerów, których on

chce Rzpltej tym sposobem narzuci. — I to jest ze
w projekcie radziwiowskim, e za tym przykadem
kilku magnatów, ju sysz, zamyla podobne propo-

zycye uczyni, poniewa zwerbowanie polskiego auto-

ramentu zawsze by moe bez kosztu werbujcego, by-

leby zaraz po przystawieniu paca od Rzpltej si za-

cza. A gdyby to tak uchodzio, toby cae wojsko

Rzpltej, midzy Radziwia, Ogiskiego, Sapieh, Czar-

toryskiego, Potockiego rozdzielone, cay polski rzd,

i naród, i Króla, poddao kilku satrapom dziedzicznym« ^).

Obawy Króla byy suszne. Mówiono, e Branicki

wraz z Potemkinem chc podobny korpus w swoich

dobrach utworzy; Szczsny Potocki owiadczy w Izbie,

e lo.ooo wojska Rzpltej dostarczy, jeeli i jemu radzi-

wiowskie warunki bd przyznane ; uczyni to za,

mówi Stanisaw August, dlatego, aby ostrzedz Sejm,

jakie skutki dla kraju pocign tego rodzaju ofiary.

Chciano nakoni Radziwia do przystpniejszych wa-

runków : atoli Lucchesini doradza staremu Ksiciu,

eby si przy swojem upiera; »a radzi dlatego, donosi

Buchholtz, eby si rzecz nie udaa« *). Król pruski po-

chwala to postpowanie Margrabiego, i doda: »Jeeli

armia polska nie w inny sposób ma by powikszona,
tylko w ten, jak proponuj Radziwi z Potockim, z wi-

docznym zamiarem osobistego zysku, to pozostanie ona
dugo na tej stopie, na jakiej j widzie pragniemy« ^).

') List do Debolego, i6 grudnia.

'^) Raport z dnia 13 grudnia.

^) Reskrypt z dnia 26 grudnia.

ir
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Tymczasem Sejm^ od dziesiciu tygodni obradu-

jcy^ zamiast pospieszy, zwolni kroku, przygnieciony

tyloma naraz dawnemi i nowemi projektami. Prawo
o Komisy i wojskowej, ewakuacya wojsk rosyjskich, wy-

syanie ministrów i instrukcye dla nich, urzdzenie De-

putacyi zagranicznej, ofiary Radziwia i Potockiego,

wszystko to w jednym czasie walio si do Izby i utru-

dniao wielce obrady. Musimy cho w kilku sowach
przedstawi obraz tych dugich i mczcych posiedze

(na których Stanisaw August z wielk cierpliwoci

dosiadywa, cho za to coraz czciej na zdrowiu za-

pada, aby da pozna, gdzie waciwie leaa przyczyna

zwok, na które si tak czsto, i teraz i póniej, skar-

ono. Czytelnik przebaczy, jeli w tym obrazie spotka

si tu i ówdzie z powtórzeniem rzeczy ju opowiedzianej.

Dnia 15 grudnia Marszaek aosn mow zagaja

posiedzenie, e z tak maym skutkiem upyno pó-
trzecia miesica sejmowania ; e publiczno spodziewaa
si ujrze z nadchodzcym nowym rokiem nowe zastpy
onierza; e ju w tym celu dobrowolne ofiary ska-

daa, ale bardzo obawia si naley, aby ten pd zacny

na prowincyi wstrzymany nie zosta. »Cho zwykem
uwielbia wasze czyny, darujcie mi jednak. Przewietne
Stany, e ten gos aoci do was omielam si pod-

nie ! bodajby potomno nie dowiedziaa si, e w ta-

kim czasie, gdzie liczy si mogy pomylne dla Ojczy-

zny momenta, tak w nich opieszale postpowalimy«.
Prosi zatem, aby bez dalszych przerw koczy opis Ko-
misyi wojskowej. Pod wraeniem mowy Marszaka, to-

czya si jaki czas w tym przedmiocie dyskusya, a
Sapieha zawiadomi Stany o wspomnionej ofierze Ra-
dziwia i drukowane jej warunki odda Królowi i do

laski. Posypay si mowy pene zapau i wdzicznoci.
Odezwa si Suchodolski : »Niestracony dzie, w którym
6000 ludzi na obron Rzpltej przybywa« i zaraz projekt
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wyraenia wdzicznoci oddaje Marszakowi. Strojnowsk

i

rzecze : Nie mona dobra wyrazów na uwielbienie tej

ofiary^ któr Ks. wojewoda wileski wieo uczyni;

ofiara, w historyi caej Europy niepraktykowana, i Ksiciu
i narodowi wielk saw przynosi. — Ks. stolnik Czar-

toryski da, aby dla wiekopomnej pamici, biust Ks.

wojewody w sali komisyi wojskowej umieszczony zostah

Mówi Stanisaw Potocki, e byoby niewdzicznoci,
gdyby osobna konstytucya nie uwiecznia tak hojnego

daru. Niemcewicz napomkn, e ks. Radziwi sam jeden

daje wicej wojska, nieli caa Litwa go posiada; e na

wzór starych Rzymian i Anglii, osobny wymiar wdzi-

cznoci powinien by uczyniony Ks. wojewodzie. Liczne

gosy woay o czytanie i przyjcie ofiary. Ks. Jabo-
nowski wyrazi: »Nie dziwi mnie ofiara Ks. wojewody,

ale dziwi ta obojtno, z jak j przyjmujemy«. Zaczem

sekretarz czyta projekt wdzicznoci dla Radziwia
i zaczto nad nim rozprawia. Ks. podskarbi Poniatowski

zrobi uwag, e wprzód nim si przyjmie ofiar, nale-

aoby pozna jej warunki ; e z propozycyi tej wynika,

i ks. Radziwi chce mie na koszcie Rzpltej óooo wojska

pod swoj komend, »co, e jest przeciwne porzdkowi
i równoci szlacheckiej, zezwoli na to nie mog«. Do-

piero spostrzeono, e wypada lepiej rozway to, co

si przyjmuje. Broni ofiary Sapieha i nieodzowny Su-

chorzewski ; atoli Jerzmanowski odpowiedzia, e nie

ofiara, tylko jej warunki potrzebuj deliberacyi. Jeszcze

niektórzy chcieli wymódz bezzwoczne i zupene przy-

jcie ; skoczyo si jednak na tem, e w^dziczno imie-

niem Stanów bdzie tymczasem Ks. wojewodzie wyra-

on. -^— Wrócono do prawa o Komisyi wojskowej i za-

stanawiano si nad sposobem wybierania komisarzy,

kiedy Suchodolski zawoa, e jest naglca potrzeba

wyprawienia posa do Stokholmu. »I do Drezna« woa
Jabonowski. Zaczto wic o tem mówi, lecz Ko-

I
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chanowski stawia pytanie: czy z grona czonków sejmo-

wych mona wysya ministrów za granic? Suchorzewski

nastaje na posa szwedzkiego^ a nadto : »6o-letnie pano-

wanie Dworu saskiego w Polsce warte jest tej attencyi,

abymy i do niego posa wyprawili «. Tymowski radzi,

iby Ogiskiego naznaczy posem do Szwecyi ; Maa-
chowski znalaz w tern powód do powiedzenia, e oj-

cowskie serce JKMoci powinno si radow^a z tak gor-

liwych i patryotycznych sentymentów, a tymczasem prosi,

by mówi o Komisy i wojskowej. Pomimo to, Mierze-

jewski chce, by Izba zaraz decydow^aa o poselstwie do

Szwecyi i Saksonii; Marszaek odpowiada, e nie ma
jeszcze wniosku na pimie. le to przyj Suchorzewski

;

wtem Zakrzewski przypomina kwesty Kochanowskiego :

czy posow^ie sejmowi mog by wyprawieni za granic,

i czy wogóle jest teraz czas na ich wyprawianie, skoro

w litewskim skarbie niema zgoa pienidzy? Suchorzewski

po raz czwarty domaga si nominacyi do Dworu szwedz-

kiego. »I do Dw^oru duskiego «, dodaje Seweryn Po-

tocki. Przemaw^ia Kublicki, e fundusze si znajd, skoro

na ordery i nobilitacye naoy si opat 1000 dukatów;

przyczem ma jeszcze drugi fundusz gotowy — zabranie

dochodów wakujcego biskupstwa krakow^skiego. Szcz-
ciem, nikt nie podniós tych dwóch nowych pomysów;
owszem kaszt. Szydowski ali si, e tym trybem sej-

mowania i królewskie i swoje zdrowie zmarnujemy.

» Odstpilimy od materyi, wpadlimy w róne projekta,

nic nie ustanowilimy, a zdrowiamy postradali. Upra-

szam, aby aden projekt nie by brany pod rozwag,
dopóki zostajcy w deliberacyi udecydow^any nie bdzie«.

Sam jednak dodaje, e i on jest za poselstwem saskiem

:

»Pod Augustem Il-gim rodziem sie, pod Ill-cim wzrost

wziem, przeto o posa do Drezna upraszam !« Mierze-

jewski powtarza, e trzeba koniecznie, abymy mieli przy

tych Dworach posów, da odrazu decyzyi, a nominacyi
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na nastpnej sesyi ; zaczem Alarszaek prosi Króla- eby
w dalszym czasie zamianowa rzeczonych posów, a te-

raz, ebymy wrócili do materyi. Ale ju o Komisyi

wojskowej mówi nie chciano ; zaczto radzi nad De-

putacy do uoenia instrukcyj poselskich. Wszcza si
kwestya, czy piecztarze, którzy wchodz w jej skad,

maj ze wszystkimi czonkami skada przysig. Byy
gosy za i przeciw, kiedy Tymowski wnosi, aby czon-

kowie deputacyi przysigli, ie niebior pensyj zagrani-

cznych. Energicznie popiera go Suchodolski; a wtem
Piotr Potocki wystpi z mow dzikczynn za miano-

wanie go posem do Stambuu i doprasza si o przy-

spieszenie ekspedycyj dla Ks. stolnika i dla siebie. Se-

weryn Potocki zastrzega, eby sekretarz Deputacyi nie

mia prawa otwierania depesz, przytem, e i on ma by
przysig zwizany. Potwierdza to Kublicki; a Mar-
szaek prosi Króla, eby sesy solwowa, bo jednomyl-
noci nie ma, a w sali dokuczliwe zimno; przyczem

obiecuje imieniem Stanów wyrazi wdziczno ks. Ra-
dziwiowi, co Król take od siebie zaleca.

§• 56.

Nieporzdek obrad sejmowych. Przysiga niebrania pensyj

zagranicznych.

Nazajutrz (16 grudnia) Marszaek zawiadamia, e
Izba radzi bdzie nad Deputacy do spraw zagrani-

cznych. Weyssenhof zabiera gos, i mówi obszernie i pa-

tetycznie — o ofierze radziwiowskiej ! Tómaczy wa-

runki przez Ksicia postawione. Jeli da szefowstwa

dla dzieci i dla wnuków, to dlatego, aby wiedziay, jak

Ojczyzn kocha, jak suy jej potrzeba »a tak, aby
idc torem cnót jego, równie jak on, uytecznymi byli«.

Jeli chce lokacyj w dobrach swoich, nowa to ofiara
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Z jego strony, skoro dla tak znacznego wojska, miasta,

wsie swoje i wasne mieszkanie oddaje, i tego tylko

pragnie, eby ta krew, co za ojczyzn ma by prrzelan,

w jego domu chowan i pielgnowan bya. Tyle cnoty,

tyle wspaniaoci, tyle najwikszych i najgodniejszych

ofiar, nadto, tyle zasug dawniej jeszcze w Ojczynie

aardem ycia i majtku zapracowanych, iali nie warte

s tej jedynej nagrody, aby mu suyo prawo przedsta-

wiania oficerów ?« — Pali mu podobny panegiryk kaszt.

Zieliski : »JOMoci ks. Radziwille, wojewodo wileski

!

(woa do nieobecnego) jakiemi ci uczcz wyrazy, ja-

kiemi Twoj obywatelsk cnot uwiecz pochwaami,
jak AV narodzie wymyl nagrod ?« — W szerokiej

mowie ubieski dowodzi, e historya ze zdumieniem

czyta bdzie o ofierze wielkiego z przodków, wikszego
z przymiotów wasnych ma, i gorzko ubolewa, e
taki projekt wzito ad deliberandum, co wiksza, e
w nim co szkodliwego dla Rzpltej chciano podejrzy-

wa. — Kublicki dononym, jak zwykle, gosem woa,
e wielkoci daru, wspaniaoci ofiary zdziwiony, acz

skpy w pochwaach, cay si dzi na nie wyla pragnie,

by tylko niezrównanym darom, swojem móg odpowie-

dzie uczuciem. adne nie wiadcz dzieje o tak hojnej

Ojczynie ofierze; liczymy wiele przykadów wspania-

oci , lecz wszystkie bledn wobec radziwiowskiej

:

i kiedy wdziczno ludu gosi tego ma dobroczyc
Ojczyzny, zawi si tylko poni, e mu pochway uj
nie zdoa.

Trway te deklamacye ze dwie godziny bez kon-

kluzyi, bo do niej przyj nie mogo. Pochwalnym mo-

wom nikt przeszkadza nie mia, ale wikszo dobrze

ju zrozumiaa, co o tej ofierze myle naley; zwaszcza

te Litwini nie yczyli sobie widzie u siebie osobnych

rzdów radziwiowskich i wasnym kosztem utrzymy-

wa milicyi Ksicia. Przystpiono do obrad nad Depu-
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tacy; wszelako, gdy posowie^ nie ogldajc si jeden

na drugiego, z kolei osobne podawali myli, wywizaa
si znowu rozprawa wielce pomieszana i nieporzdna,

której nie atwo da jasny obraz. Cho Marszaek wy-

ranie wskazywa przedmiot do dyskusyi^ nikt si tem

nie czu zwizany, i nikt te, suchajc mówcy zaczyna-

jcego, nie wiedziaa o czem ten mówi bdzie. — Prze-

oono pytanie o przysidze dla czonków Deputacyi

i Tymowski ponowi wczorajsze danie, eby przysi-

gali na rot: jako pe?isyj zagranicznych nie braem, ani

bra bd; do czego Seweryn Potocki dokada, aby do

tej wanie przysigi pocign piecztarzy.

Przysig w Rzpltej byo bez koca, i suszn zro-

biono uwag, e gdyby wielo przysig miaa wzma-
cnia kraj, to nie byoby nikogo mocniejszego nad

Rzplt. Tymczasem przeciwnie si dziao ; nadmiar

przysig wpywa zgubnie na spoeczestwo, » Zaprze-

stamy uywa przysig (woa Staszyc), one w Polsce

nie odkryj prawdy, tylko potpi dusz. Prawo na

krzywoprzysizców u nas bez wykonania ley. Niekar-

no w Polsce zamienia przysig w czcz formalno« ^).

Ta wielo przysig wysza z praktyki trybunalskiej,

która jak wiadomo, gówn bya w Rzeczypospolitej

szko publicznego ycia. Jak w procesie sdowym przy-

siga uchodzia za dowód ostateczny, tak te i w yciu
politycznem widziano w niej argument bez repliki, cho-

cia pewniejsz nieraz rkojmi mona byo znale
w yciu i w charakterze czowieka. W ogólnoci kada
nowa funkcya, lub powtórne do niej przystpienie, no-

wej wymagay przysigi; musia przysiga pose lub

senator wyznaczony w Izbie, choby tylko do spraw-

dzania wotów
; przysiga konsyliarz Rady Nieustajcej

lub Komisy i skarbowej, i wtedy gdy wchodzi do tego

') Przestrogi dla Polski, 179O, s. 156.
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grona, i wtedy gdy na drugie dwulecie w niem pozo-

stawa. Deputacya spraw cudzoziemskich bya i rzecz

i czynnoci now ; w myl wic panujcej zasady, obo-

wizani byli do przysigi wszyscy, których do niej wy-

bierano ; atoli dla piecztarzy zajcia to byy zwyczajne,

z ich urzdu wypywajce, poprzednio ju zaprzysione.

Nie byo powodu do nowej przysigi. Kiedy wic Se-

weryn Potocki nastawa, aby z ca deputacya i kancle-

rze przysigli : jako pensyj zagranicznych nie braem i bra
nie bd, domylano si, e co pod tem si kryje. Za-

biera gos pisarz Rzewuski (szwagier Maachowskiego)

i da, eby nie tylko kanclerze, ale wszyscy posowie,

cay senat i cae ministeryum zoyli przysig, i pen-

syj zagranicznych nie bior, aby raz przecie pooy
tam tak niegodziwemu zwyczajowi; owiadcza, e pro-

jekt w tej mierze przedoy w swoim czasie Izbie. Umyl-
nie wnioskowi o przysidze nada on tak wielkie roz-

miary, aby si przed nim Senat i Izba poselska cofnli.

Ale Suchodolski do naiwnie bierze jego przemówienie

co do sowa i chce natychmiast takiej wanie dla wszyst-

kich przysigi. W poparciu jego dania opowiada, e
w testamencie zmarego prymasa Ostrowskiego jest za-

pis 27 tysicy zotych, nalenych mu z kasy rosyjskiej,

a 13 tysicy z siibsidiiun charitativum ; e wic ten bi-

skup i pierwszy senator nie wstydzi si nie tylko bra
pensyi od Rosyi, ale nadto pienidze od duchowiestwa
na potrzeby Rzpltej zoone, zabiera i po mierci je

legowa. Odpowiedzia mu kasztelan Ostrowski, jako

egzekutor testamentu ; nazwawszy to oskarenie niepo-

rzdn gorliwoci, przytoczy, e za furae, z dóbr wa-
snych dostarczane armii rosyjskiej, naleao si od Ro-

syi zmaremu kilkanacie tysicy dukatów, o które, gdy
dugo toczya si korespondencya, gabinet petersburgski

zgodzi si nareszcie spaca t sum w rocznych ratach

;

z tych pozostao jeszcze 27.000 z., które oczywicie byy



Przysiga niebrani pensyj zagranicznych, ^^y

do rozporzdzenia zmarego. Gdy Suchodolski nie zda-

wa si jeszcze by przekonanym, podkanclerzy Garnysz,

który przez lat pitnacie by najbliszym przyjacielem

nieboszczyka Prymasa, stan w jego obronie. Potwier-

dziwszy relacy Ostrowskiego, nowych o subsidium cha-

rtaivum doda szczegóów. W pierwszym roku, gdy ta

ofiara zostaa naoon, nie spieszyo si duchowiestwo
z jej wypat; e za Rzplta potrzebowaa pienidzy.

Prymas zaliczy z wasnej szkatuy 140.000 i te póniej

corocznie odbiera; pozostao jeszcze 13 tysicy, któremi

równie mia prawo dysponowa. Po tej odpowiedzi

zamilk Suchodolski ^). — Marszaek wnosi dyskusy
o Deputacyi. Stanisaw Potocki owiadcza, e Szczsny
Potocki, idc za przykadem ks. Radziwia, zobowiza
si, z zastrzeeniem jego warunków, dostarczy 10.000

zbrojnego i odzianego onierza. Nastao ogólne milcze-

nie; odtd ju nikt nie mia ochoty uwielbia ofiary

Radziwia; projekt Szczsnego dobi jej stanowczo. —
Marszaek prosi Stany, aby dozwoliy czyta projekt o De-

putacyi zagranicznej. Pozwolono. Mierzejewski wnosi,

aby trwania Deputacyi nie okrela; Jerzy Potocki, aby

^) Wszystko to kae mniema, e podejrzenie rzucone na zmarego
Prymasa byo bezzasadne. Wprawdzie, na licie osób patnych z kasy

Ambasady rosyjskiej znajduje si Ostrowski, jeszcze jako biskup kujawski,

od r. 1776, z dodatkiem: sa pension ^000 ducats par an, ale moga to

by wanie ta roczna spata, o której mówi kaszt. Ostrowski i Garnysz.

Wiadomo, e Prymas by czowiekiem nader rzdnym, przez oszczdno
przyszed do znacznej fortuny i tej wcale na publiczne potrzeby nie skpi.
Oto, co mówi spóczesna broszura : Ostrowski, jak dugo by kujawskim

biskupem, w Wolborzu koció, ratusz dla miasta i paac dla biskupów

wybudowa, a zostawszy prymasem, zaraz w Skierniewicach i koció ozdo-

bny i paac wzniós, a w Warszawie paac prymasowski, który moe i
w porównanie z najpikniejszemi gmachami w europejskich stolicach. (Gan-

dara prawdy nielitociwego cygana choszczca. Warszawa 1792. Jest to

odpowied na paszkwil : Cygan cnotliwy gandar prawdy niead chlosz-

czcy. Warszawa t. r.)
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wicej czonków do niej powoa^ Czacki^ aby Deputacya
tylko z waniejszemi interesami do Stanów przychodzia.

Atoli Tymowski powraca do przysigi piecztarzy z do-

datkiem o pensyach zagranicznych ; na co Rzewuski
odpowiada, e tym wnioskiem zagradza si drog jego

projektowi, . dotyczcemu caego Sejmu i ostrzega, e
jeeliby daniu Tymowskiego miao sta si zado,
on na swój wniosek bdzie da turnum. — Tymczasem
dyskusya znowu na inne pole przechodzi. Strojnowski

zw^raca uwag, e w projekcie stoi, i Deputacya dono-

si ma Stanom o wszystkich czynnociach. »Deputacya

jest dla sekretu; jeeli sprawia si ma przed Stanami,

choby semotis arbttris^ jake sekretu dochowa ?« Radzi

wic, aby komunikacye posów zagranicznych nie byy
wiadome caej Izbie. Oburzyo to wielu. Zawoa Mo-
szczeski : to dobre dla monarchii, ale nie dla republiki,

gdzie wszystko dzieje si jawnie, za wiadomoci Sta-

nów. Strojnowski i Duski przedstawiaj, e dopóki

trwa negocyacya z gabinetami, jawn by nie moe,
dopiero o zawartym ukadzie donie naley. Chrepto-

wicz radzi, aby w tydzie po zamkniciu sejmu, Depu-

tacya wszystkie akta do metryki skadaa. Rzek na to

Micha Zaleski: »Sekret niech bdzie nakazany przed

caym wiatem, tylko nie przed Rzplt; nie widz ja

potrzeby takich dystynkcyj«. »Wic nieche wszyscy

sejmujcy na sekret przysign«, odpowiada Strojnowski.

Godzc te dania, Ignacy Potocki mniema, e noty

adnej, bez decyzyi Stanów, Deputacya wydaw^a nie

powinna, ale mniejszych rzeczy udziela nikomu nie

moe, bo do tego sekretem jest obowizana; tranzakcye

za, dokumenta i korespondencye maj by w Archiwum
zoone. Radzi Marszaek, aby poprzesta na uwadze

tak wiatego ministra, uwadze, nawiasem mówic, do
ciemnej i elastycznej — i stana nareszcie na tym punk-

cie zgoda. — Powrócia kwestya przysigi piecztarzy,



Kanclerz Jacek Maachowski. 7.aq

czy i oni, porówno z innymi czonkami Deputacyi, maj
przysidz na rot: jako pensyi zagranicznej nie braem
i nie bior. Rzewuski trzy razy zabiera gos, aby ich

od tego uwolni, a gdy jednomylnoci uzyska nie

móg, poprosi o turnum. Sanguszko odezwa si, e
piecztarze mogliby uwolni Izb od mozolnego woto-

wania, gdyby sami ofiarowali si z przysig. Nie byo
na to odpowiedzi, musiano wotowa. Rezultat w wotach

jawnych okaza 70 tak, 11 1 nie; atoli wotowanie tajne

dao rezultat wprost przeciwny: wikszo szeciu go-
sów owiadczya si za pocigniciem piecztarzy do
przysigi.

§. 57.

Kanclerz Jacek Maachowski.

W cztery dni póniej (20 grudnia) Izba zmczona
przecig dyskusy o Komisyi wojskowej, o której

póniej mówi bdziemy, zakoczya a raczej przerwaa
w poowie te obrady i przystpia do wyboru czon-

ków Deputacyi zagranicznej. Najwicej gosów otrzyma
Ignacy Potocki; prócz tego weszli do niej biskup Ry-
biski, kaszt. Zieliski, z posów Sew. Potocki, Czacki,

ubieski, Matuszewicz, Zabieo i starosta Sobolewski,

jedyny z partyi królewskiej. Nazajutrz miano od Depu-
tatów odbiera uchwalon dopiero co tak tward przy-

sig
;
poprzedzia j dyskusy nader przykra i upoka-

rzaj |ca. — Kiedy czonkowie Deputacyi mieli ju za-

przysidz, biskup Szembek odezwa si z rad, aby
z roty przysigi o pensyach zagranicznych opuci na

ten jeden raz sowa: nie braiem, a to dlatego, e prawo
z r. 1776 wyrzeko: pensyi zagranicznej) ze szkod Rzpltejy

bra nikomu nie wolno ; móg wic kto pobiera j ze

spokojnem sumieniem, bo nie na szkod Rzpltej. Roz-

tropne przemówienie Biskupa trafio do przekonania

I
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wielu^ takich nawet, którzy zazwyczaj lubili popiera
rodki gwatowne. Rzek Kublicki, e i on nie by za

tym dodatkiem, gdy jest niebezpieczny, poniewa tego

co wszed na z drog, moe popchn dalej, jak mówi
Pismo: peccator dum in profundum venet, conteinnit.

Wymieni szamb. Gaszyskiego, który cofn sw kan-

dydatur do Deputacyi, dlatego, e mu Król paci pen-

sy. Nieche ta delikatno sumienia posuy za przy-

kad do naladowania pobierajcym pensye. — Krasiski
mówi, e trzeba zemu zaradzi tam, gdzie tkwi jego

przyczyna. Czy moe obywatel przysidz, jako nie bra
pensyi, kiedy mu prawo pozwalao czyni to, byle bez

szkody Ojczyzny? Naley to prawo odmieni a rot
przysigi : nie braem, jako w zapale uchwalon, uchy-

li. — Tego zdania by i Oarowski, który wyoywszy
z wielkim entuzyazmem powinnoci kadego zachowa-

nia si w cnocie obywatelskiej, przyzwa Boga na wia-
dectwo, jako nigdy od adnego Dworu nie by pensyo-

nowany ^). — Pochwali jego mow kaszt. Szydowski
i przychyli si do wniosku Biskupa pockiego. — Swi-
tosawski rzek, e szamb. Gaszyski niepotrzebnie si
cofn od kandydatury, bo pensyi od wasnego Króla
nikt przygani nie moe ; a co do roty przysigi, z uwagi,

e prawo na przyszo nie na przeszo stanowi po-

winno, radzi take sowa nie braem opuci. — Z dru-

giej strony, arliwy Suchodolski utrzymywa, e nie

godzi si odmienia zapadego wieo prawa, e zbyt

dobr jest Rzplta, gdy nie chce potpia zupenie na

duszy grzesznika; jednak gdyby znalaza si za tern

ustpstwem jednomylno, nie zdawa si by stano-

wczo mu przeciwnym.— Twardszym by ubieski z tej

racyi, e co dla hetmanów jest przepisano, to samo dla

') Byo to prawd — a do tego czasu; niestety, we dwa miesice

póniej przestao by prawd.



Kanclerz Jacek Maachowski. ^ci

Deputacyi i dla piecztarzów powinno by prawem,

i o przywoanie do przysigi bezzwocznie doprasza

si. — Sapieha zrobi uwag^ e s pensye zagraniczne,

które ujmy nie czyni; tak jest pensya biskupa Naru-

szewicza, za usugi naukowe, i wzgldem takich Rzplta

powinna zrobi w^yjtek; ale zreszt na adn zmian
nie pozwala, i gdyby do niej przyszo, grozi protesta-

cy. — Zagadnity Naruszewicz odpowiedzia, e mia
w Kijowie ofiarowan sobie pensy od Imperatorowej,

e cho biskup nie bogaty, waha si, czy ma j przy-

j, e Król na ni zezwoli, dopóki nie wejdzie do

Senatu; gdy za teraz, ze mierci biskupa Wodzi-
skiego, którego by koadjutorem, zasiad w krzele,

pensyi takowej si zrzeka. Górski, Jordan i Slaski sta-

wali w gosach swoich circa legem latam, dodajc, kto

si do winy poczuwa, niechaj si przyzna otwarcie,

a Stany uczyni mu ulg w przysidze ! Atoli nikt si
nie przyznawa. Marszaek Mniszech przystpiwszy do

tronu dla odbierania przysigi, zapyta : czy moe, dyk-

tujc rot przysigi, opuci sowa: »nie braem?
»Bybym za tem, rzecze twórca projektu, Seweryn Po-

tocki, lecz e jednomylnoci niema, trzeba j ca po-

dyktowa. « I tak si stao. Piecztarze, Marszakowie
konfederacyi, deputaci z Senatu i ze Stanu rycerskiego,

przyzywani z kolei, przysigali: »jako pensyi zagra-
nicznej nie braem i bra nie bd«. By to

argument bez repliki, po* którym wszelka dyskusya

upadaa. .

.

Bóg tylko mocen jest zgbi sumienie czowieka:

de interms ?i07i judicat praetor neque— historia ! Jednak
nie mamy prawa zostawia czytelnika w wtpliwoci co

do nazwisk, która z tej niemiej dyskusyi w jego umy-
le zrodzi si moga ; winnimy opowiedzie fakta, o ile

nam s znane. Z czterech piecztarzy, których tak upor-

czywie i jakby w chci wywoania skandalu naglono
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do przysigi^ i pensyj zagranicznych nie brali : Sapieha,

kanclerz litewski, nie znajdowa si w Warszawie; nie

jego wic miano na myli. Nikt nie podejrzywa pod-

kanclerzego Garnysza; wiedziano, e by ubogi, e bi-

skupstwo chemskie, którem zarzdza, nie dawao mu
rodków do przyzwoitego utrzymania. Nie kry si te
z swem ubóstwem; owszem, kiedy rzucono myl nao-
enia wysokiej opaty na ordery, Garnysz publicznie

owiadczy, e w takim razie zwróci je Królowi, bo nie

ma z czego zapaci taksy; prawdy i sumienny, w" nikim

nie budzi podejrzenia ani nienawici. Nie podejrzywano

równie Chreptowicza ; oddany wycznie Królowi, przez

niego do spraw sejmikowych i sdowych na Litwie uy-
wany, i pensy roczn (40.000 zp.) wynagradzany, trzy-

ma si zdaa od Rosyi i Austryi. Pozostawa kanclerz

Maachowski. Zbyt gorliwa obrona ze strony szwagra,

Rzewuskiego, musiaa naprowadzi na domys i tych

nawet, co o niczem nie wiedzieli, e to w niego prze-

ciwnicy godz. Jacek Maachowski pobiera od Józefa II

wynagrodzenie za starostwo, zabrane mu przez skarb

austryacki. Chocia pacone w ksztacie rocznej pensyi,

mia prawo Kanclerz uwaa je za intrat mu nalen
i móg mniema, e nie podpada pod przysig. Zreszt

nie on jeden by w tem pooeniu : podobnie i z tego

samego tytuu wynagrodzenie otrzymyw^a od Austryi

ks. Podkomorzy, Branicki, Corticelli i inni ^). O wiele

gorszym by stosunek jego z Dworem rosyjskim. Mamy
w rku depesze Stackelberga do Katarzyny (1787), w któ-

rych czytamy te smutne szczegóy. Gurowski, marszaek
w. litew^ski, pobiera od czasów Repnina pensy 2.400

dukatów za w^ielkie usugi oddane Rosyi. » Zrobiby on

') Ten ostatni, za zabran mu królewszczyzn Kurzyn, pobiera

od Józefa II 200 dukatów rocznie; i to wcale nieodpowiedne intracie wy
nagrodzenie chcia przedstawi Krasiski (na sesyi z dnia 10 grudnia),

jako dowód przedajnoci Corticellego.



Kanclerz Jacek Maachowski. tc-i

korzystny dla siebie interes (pisze Ambasador)^ gdyby
t pensy móg sprzeda po poowie marsz. nadw. Ra-

czyskiemu i kancl. Maachowskiemu, którzy si do jej

kupna ofiaruj, pod warunkiem, e mogliby jej a do

mierci uywa. Raczyski ma ju sobie przyznane

1500 duk. rocznie z epoki podziaowej, podczas której,

swym wszechwadnym wypywem, w trzech wojewódz-

twach wielkopolskich, wielce usuy Rosyi. ask za
wywiadczon hr. Maachowskiemu, WCMo zapewni-

aby sobie WKanclerza i liczn rodzin, majc znacze-

nie w Polsce, a która nigdy nie chciaa korzysta z jej

szczodrobliwoci. Poniewa ci dwaj panowie nie s
o wiele modsi od hr. Gurowskiego, a ten ostatni prze-

yje prawdopodobnie Raczyskiego, którego zdrowie

jest mocno zagroone^ kasa ambasady nie zrobiaby zego
interesu. — Ze wzgldu na charakter narodowy Pola-

ków, dodaje Stackelberg, aby utrzyma wpyw Rosyi,

nie mona polega wycznie na jednem lub drugiem

stronnictwie, bo kade chce ten wpyw zuytkowa dla

siebie, a gdy mu nie dogadza, rade go zniszczy. Trzeba

wic bez powikszenia wydatków zapewnia sobie róne
wielkie rodziny, aby wpywa niezalenie, zwaszcza na

przypadek mierci Króla. « — Katarzyna, o ile wiemy,

nie potwierdzia tej propozycyi ; sn, nie zdawao jej

si przyzwoitem, aby jej aski mogy by przedmiotem

ukadów. Gurowski nie przesta pobiera swej pensyi,

ale od tej pory — i Maachowski otrzymywa 2000 duk.

rocznie. Byo to w^ poowie r. 1787! Dodajmy, e zo-

ywszy przysig (21 grud. 2788) wyrzek si swej pen-

$yi. — Lepiej byby Sejm uczyni, w fnyl w^niosku Szem-

beka, gdyby tylko przyszo chcia przysig zabezpie-

czy, a przeszo zostawi przeszoci. Nie bya bez

roztropnoci owa rada Staszyca : »Zaprzestamy uywa
przysig: one w Polsce ju nie odkryj prawdy, tylko

potpi dusz !«

I
Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2^
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§• 58.

Przedjnoe w XV'III wieku powszechna. Pensye rosyjskie

w Polsce.

Kiedymy w ten przedmiot zabrnli, musimy nad

nim zatrzyma si^ jakkolwiek on wstrtny. Tyle o prze-

dajnoci Polaków w wieku XVIII i swoi i obcy pisali;

zwaszcza Essen, przesadny we wszystkiem, co przynie
moe ujm polskiemu imieniu^ tyle na nas pod tym

wzgldem rzuci zaskare; nadto w epoce, o której

mówimy, tak gone i czste obiegay pod tym wzgl-

dem podejrzenia, e uwaamy za konieczne rzecz bliej

wyjani i przekona si, o ile w tych zarzutach jest

prawdy. — Powiedzmy naprzód, e kto atwo drugim

zadaje przedajno, ten le o sobie wiadczy. Najczciej

zarzuty takie zjawiay si w czasach ogólnego zepsucia,

w narodach lub stronnictwach moralnie podupadych.

W XVIII w. sycha o nich wszdzie; partya rewolu-

cyjna we Francyi ogaszaa wszystkich swoich przeciw-

ników za sprzedanych to arystokracyi, to Prusakom.

Nic atwiejszego, jak wymówi w pospólstwo, e nie mo-

na inaczej o rzeczach sdzi, jak ono sdzi, ani inaczej

postpowa, jak ono postpuje, nie bdc kupionym;

umys ciemny nie umie zda sobie sprawy z opinij prze-

ciwnych; serce poziome nie przypuci, e mog by
charaktery i stanowiska, których pienidzmi nie po-

cignie. Nie idzie zatem, abymy twierdzili, e przedaj-

noci nie byo; mówimy tylko, e ona daleko mniejszy

wywara wpyw, ni inne wady, które ludzi i narody

gubiy, cho na nie uw^agi nie zwracano. Przyczyny

klsk naszych i upadku mniej brudne s, ale gbsze.
Zaprawd, nie potrzebowano koniecznie przedajnoci tam,

gdzie u dobrych nawet tyle byo niedoztwa, niero-

zumu i lekkomylnoci, gdzie u gorszych tyle pychy,



PrzedajnoA w Polsce. ^ :^ r

zawici i uporu, a u wszystkich tak mao wiary i tak

w^ielka rozpusta!

e w wieku, w którym prawie ca Europ rz-

dzili ateusze i metresy, przedajno staa si zaraz po-

wszechn, to rzecz prosta. Kto w jednem wstyd utracia

straci go wszdzie ; kogo sumienie nie wie, czeme
uczuje si zwizanym, skoro od kary i od haby tajem-

nic spodziewa si zasoni? Z pocztku pensye zagra-

niczne uwaano za pewny rodzaj dystynkcyi, jakby dzi-

siejsze ordery; nie wahali si przyjmowa ich od Lud-

wika XIV panowie hiszpascy, niemieccy, angielscy,

a podobno i polscy. Póniej, ze przybrao i szersze

rozmiary i brzydsz cech. Ksiga tajnych w^ydatków

we Francyi, ogoszona przez Republik, wiadczy, jak

olbrzymie sumy ostatni królowie wypacali zagranicz-

nym ludziom stanu i ksitom ; wydatek roczny z tego

tytuu dochodzi do 60 milionów liwrów. W Anglii Sir

Robert Walpole mawia, e zna cen kadej cnoty an-

gielskiej. O przedajnoci szwedzkiej zbyteczna mówi;
takiej, jak w Sztokholmie grasowaa, nie byo nigdy

i nigdzie; cztery rzdy wysilay si, aby psu ten naród.

Jak w Polsce o liberiiii veto^ tak w Szwecyi o przedaj-

noci mawiano, e jest rkojmi prawa i wolnoci. —
W Rosyi, z natury tego pastwa, mniejsz liczb osób^

ale za to wikszemi sumami trzeba byo przepaca.
Wiadomo, e Katarzyna, jako w. ksina, przyjmo-

waa podarki pienine od rzdu angielskiego. Synnym
by pod tym wzgldem Bestuew; bra pienidze od
przyjació swego rzdu, aby im suy ; bra 'od nieprzy-

jació, aby im zbytecznie nie szkodzi ; bra pensy od
Briihla, bra i od Czartoryskich, którzy z tamtym wojo-

wali. Nie polepszy si ten stan za panowania Kata-

rzyny. Pose angielski pisze z Petersburga {24 marca

1 78 i): »Król pruski zna doskonale kart tego kraju,

i jest jego panem. Pozyska on pierwszych dostojników

2-h'



^c5 Ks. II. — Pocztki Sejmu. Obalenie rzdu. 1788— 1789.

na Dworze Imperatorowej, i z gorcych zwolenników
Austryi przerobi ich na usunych obroców Prus. Nie

mona sobie wyobrazi, do jakiej wysokoci dosza prze-

dajno w Rosyi
;
jak przesadne s dania i z jak

bezczelnoci czynione. Posowie francuski, holenderski

a nawet pruski, s bardzo rozrzutni pod tym wzgl-
dem* ^). Kayserling do mierci pobiera od Stanisawa

Augusta 15.000 dukatów rocznie, Repnin przez czas po-

bytu w Warszawie 10.000 dukatów rocznie; Salderna

mieli na swym odzie Czartoryscy, i nieraz z jego po-

moc zasaniali si od twardych rozkazów Imperatoro-

wej i Panina. Ile Czerniszew i Potemkin kosztowali sw^ój

i obce rzdy, tego podobno nikt nie zliczy. — O prze-

kupstwie ksit i ministrów niemieckich wiadczy sowo
Fryderyka II: Point d''argent, point — de prince d'Alle-

magne, rzek w chwili, gdy tworzy Lig niemieck
przeciw Józefowi II.

e w czasie, w którym tyle zego przelao si do

nas z zagranicy, i ta plugawa choroba przyja si
w Polsce, to niestety praw^da

; przygotoway j oddawna
elekcye królów. Smutno powiedzie, Stanisaw August

sam usprawiedliwia ten brzydki zwyczaj. Wyniesiony

ask Imperatorow^ej na tron, urzdziwszy swój dwór
jej kosztem, i póniej jeszcze ad do epoki podziaowej,

z tego samego róda zasila swe finanse, które zawsze

byy w nieporzdku. —e agitacya Podoskiego, która po-

przedzia konfederacy radomsk, bya puszczona w ruch

i podtrzymywana za fundusze Rosyi, to wiadomo; pierwsi^

co z tych czasów poczli bra stae pensye z kasy ro-

syjskiej w Warszawie, byli, o ile wiemy, Gozdzki woje-

woda podolski, Poniski i Gurowski. Sejm podziaowy
zasyn przekupstwem. Trzy mocarstwa zaborcze zo-

yy do wspólnej kasy 80 tysicy dukatów na opdzenie

') Raumer, Europa III, 481.
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wydatków ; wszake ta suma niemal caa przesza w rce
Poniskiego i jego kolegia Radziwia^ kaszt, wileskiego,

z których pierwszy otrzymywa 2.000 duk., drugi i.ooo

duk. miesicznie przez czas trwania delegacyi : na gosy
poselskie nie wyszo wicej nad 8.000 dukatów. Ogólny
wydatek (78.213 dukatów) nie wyczerpa caej kasy;

drobnostk to byo w porównaniu z sumami, jakie na
sejmy szwedzkie nieco pierwej oono ^). Od tej chwili

a do koca Sejmu czteroletniego posiadamy dokadn
list pensyonowanych z kasy ambasady rosyjskiej. Ra-
zem nazwisk kilkanacie, z wydatkiem 15 do 20 tysicy
dukatów^ rocznie ^). Liczba, dziki Bogu, nieznaczna, nie-

') Porównaj : Boutaric Correspondance secrete de Louis XV, Paris

1865. I, 181; Raumer, Europa I. 235—250.

"*) Uwaamy za waciwe ogosi tutaj te nazwiska, nietylko dlatego,

e w wikszej czci s ju wiadome, ale dlatego, e nierównie znaczniej-

sza liczba niesusznie bya podejrzywan. Od Sejmu podziaowego pobie-

rali stae pensye: Gozdzki (3333 dukatów), po którego mierci pensy t
odziedziczya jego ona; Gurowski, marsz. w. lit. (2.400) ; Modziejowski,

kanclerz (3.000); Dzierzbicki, woj. czycki (15.000); Poniski, podsk.

(2,400); ks. August Sukowski (3.000). W r. 1777 przybywa Miaskowski,

star, gniezn. (400); w r. 1778 Raczyski star, wielkopolski, póniej marsz,

nadw. (1500); Humiecka, wdowa po Józefie, mieczniku koronnym, z domu
Rzewuska (1200); Friese, sekr. król. (180). W r. 1787 znajdujemy na

licie kanclerza Maachowskiego (2.000), biskupa Kossakowskiego (1.500),

Boskampa szambelana (500). — Z nastaniem Sejmu czteroletniego lista za-

czyna si zmniejsza; uby naprzód Maachowski, zaraz po zoeniu przy-

sigi. W r. 1789 ubyli: Raczyski, Kossakowski, Humiecka, Miaskowski.

Boskamp, i uwiziony Poniski
; przyby za to kaszt. Oarowski (2.000),

i major obarzewski (240). Lecz powracali póniej: w r. 1790 Boskamp
i Humiecka; w r. 1791 Raczyski i Poniski; w nastpnym roku Kossa-

kowski. Przybyy nadto drobne pensyjki i prezenta, o których nie warto

wspomina. Porównaj: Rejestra ekspens tnoskiewskich, ordynaryjnych,

ekstraordynaryjnych i sekretnych od roku 1 769 do 1 789. Biblioteka hr.

Wodz. Dzieduszyckiego we Lwowie, Rkpsm. N. XI, 4. (Gobiowski IX),

oraz listy i kwity ogaszane w Warszawie 1794. — W powyszem wyli-

czeniu cpucilimy sumy pacone rocznie prymasowi Ostrowskiemu (3.OO9

dukatów) i pensy kijowsk biskupa Naruszewicza (1.500), o którym po-

przednio bya mowa.
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porównanie mniejsza, ni w ociennych krajach ; ale i tej

garstki byo dosy, by rzuci niezatart plam na stron-

nictwa, do których ona naleaa. Jak jeden wypadek
zarazy wystarczy, aby AArzbudzi nieufno do caej oko-

licy, tak ten trd, który oszpeci kilka indywiduów^

odejmowa wiar do caego obozu, podawa w wtpli-

wo charakter i postpowanie i tych nawet ludzi, któ-

rzy z dobr wiar i bezinteresownoci chcieli utrzy-

mania przyjani z Rosy. Pode rodki nie su nikomu.

Przekupstwo, którego Rosya u nas uywa lubia, po-

suyo tylko do tego, e w chwili stanowczej, wobec
opinii namitnej i podejrzliwej, stracili odwag nietylko

zapaceni przez ni, ale i ci, co w stosunkach z rzdem
rosyjskim, pod wzgldem pieninym, nie mieli sobie

nic do wyrzucenia.

Stanowisko opozycyi lepsze byo, czystsze pod tym
wzgldem. Nikt z jej koa, o ile nam wiadomo, nie bra
w tym czasie pensyi z kasy pruskiej. Na wydatki sej-

mowe Dwór berliski posa do Warszawy 6000 duka-

tów ^), upowaniajc do dania nowych funduszów w ra-

zie potrzeby. Lecz ich nie dano. Dziwi si temu Król

pruski ; zniecierpliwiony, e rzeczy w Polsce zbyt po-

woli postpuj, e patryoci ani konfederacyi nowej nie

tworz, ani wojsk jego nie przyzywaj, pisze do Buch-

holtza i Lucche^iniego : »Wasze namowy i przedstawie-

nia skutkowa nie bd, jeeli nie uyjecie funduszów,,

które wam posaem«-). Odpowiada Buchholtz : »Co si
tycze nowej konfederacyi, nie jest to sprawa, którby
mona przeprze pienidzmi. Ci co o niej zamylaj, s
to panowie bogaci, których kilkoma tysicami dukatów

nie kupi ; owszem, wszelkie naleganie na ten przedmiot

wzmocnioby tylko podejrzenie, e tu chodzi o nowy

') Essen donosi przesadnie o lOO tysicach dukatów.

^) Reskrypt z dnia 30 padziernika.



Opozycya nie bierze pruskich pienidzy. ^cg

podzia kraju. Atoli w zamcie, do którego ten Sejm
musi doprowadzi, Polacy skocz najprdzej na tem,

e si po raz drugi skonfederuj, a wtedy zajdzie po-

trzeba wydatków, i bdzie mona uy owych 6000 du-

katów, które WKMo tymezasowo przeznaczye* ').

Leay pienidze pruskie w Warszawie, nikt si po nie

z opozycyjnych nie zgasza, cho rady pruskie z wielk
lekkomylnoci przyjmowano. — Bd co bd, jest to

zaszczytne wiadectwo dla opozycyjnych, a zarazem je-

dna z przyczyn przewagi ich na tym sejmie. Mówili

miao, z t si, jak nadaje uczucie wasnej bezintere-

sownoci; mówili w przekonaniu, e nimi tylko dobro

publiczne kieruje, kiedy w przeciwnym obozie podej-

rzenie, które padao na kilku winnych, osabiao wik-
szo tych, co wcale, jak wspomnielimy, przedajnoci

winnymi nie byli. A za t przewag opozycyjnych

w Kole sejmowem musiaa i w stopniu jeszcze wy-
szym, ich wzito u publicznoci : kiedy zabierali gos,

suchano ich z sympaty i uszanowaniem ; kiedy radzili,

z góry przyklaskiwano, mniejsza o to — co, jak i dla-

czego? Charakter, który uchodzi za nieposzlakowany,

sta za wszystko. Bo czowiek, który si nie sprzedaje,

który kocha ojczyzn i gotów powici si dla niej,

czy moe w swem zdaniu pobdzi?... Cakiem inaczej

byo po stronie królewskiej ; ztamtd i najsilniejsze ra-

cye nie skutkoway. W mowach tego obozu nie czu
byo zapau, w radach nie byo nic, coby do fantazyi

przemawiao, tylko przezorno i rachuba, po za któr
domylano si bez wyjtku: — albo lepej dla Króla

ulegoci, albo — rubli moskiew^skich ! . . . Aby temu za-

radzi, trzeba byo wielu warunków, które na nieszcz-

cie, ani w Królu, ani w jego otoczeniu nie istniay...

Patrzc na spruchniae owoce, które Rosya zbieraa ze

^) Raport 8 listopada.
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swojej korrupcyi, Lucchesini mdrze przestrzega Fryder.

Wilhelma^ aby na t drog nie wchodzi. Zdaniem jego^

schlebiajc mioci wasnej Polaków, podbudzajc ich

próno narodow i ich anarchiczne narowy, mona
dalej, pewniej i prdzej zaj, ni wszelkim innym spo-

sobem *).

Wszelako i w tym czasie znajdowao si w stron-

nictwie pruskiem kilku ludzi wybitnych, którzy, cho
pensyj nie przyjmowali, prosili o poyczki. Takim by
ks. Antoni Sukowski, takim ks. Karol Radziwi, a na

ostatku biskup Rybiski. Praat ten od lat 1 1 rzdzi
dyecezy kujawsk, której cz, skutkiem podziau,

dostaa si pod panowanie pruskie. W roku 1777 wy-
kona on w Kwidzynie przysig (25 listopada), któr
trudno zrozumie, jeeli si wspomni, e j skada bi-

skup katolicki i senator Rzpltej. Po stanowczem zarcze-

niu, e nie przedsiwemie nic na szkod Dworu i pa-
stwa pruskiego, ani w adnem takowem przedsiwziciu
udziau nie przyjmie, rota przysigi dodaje: »I owszem,

gdybym dowiedzia si, e co zamierzaj przeciw JK.
Moci, przeciw Domowi królewskiemu, jego pastwu,
jego wojsku, jego subie, o wszystkiem donios, nic

nie ukryj, i w ogólnoci tak si zachowam, jak przy-

stoi dobremu kapanowi i wiernemu poddanemu wobec
prawego Monarchy. Przyrzekam, e z tego zobowizania

nigdy i pod adnym pozorem wyamywa si nie bd;

') Musimy jednak zastr^edz si, e to, co tutaj mówimy, odnosi si

tylko do pierwszej epoki Sejmu. Gdy obrady przeduyy si nadspodzie-

wanie, i wielu posów nie miao o czem opdzi kosztownego pobytu

w Warszawie, znaczna liczba stronników pruskich pocza zgasza si do

Luccliesiniego z prob — nie o pensy, lecz o poyczk ! W czerwcu 1 789

Margrabia danosi swemu Królowi, e bez przyznania danych poyczek

nie bdzie mona tych posów zatrzyma w stolicy, tern samem wikszoci

pruskiej utrzyma na sejmie. Raport, 10 czerwca 1789; cfr. Kitowicz,

Pamitniki I, 133.



Biskup Rybiski. o^I

a gdybym kiedykolwiek mu uchybia nie bd móg
spodziewa si przebaczenia ani w tern, ani w przyszem
:yciu« ^). — Majc taki cyrograf w rku, Dwór pruski

by pewnym Czowieka. Wszelako Rybiski, cho przy-

zywany, dugo ociga si ze swym. przyjazdem na sejm*

Gorszy si Lucchesini, e Biskup w takiej chwili siedzi

na wsi, e nie staje po stronie, do której naley, tern

bardziej, »e ma zamiar korzysta z aski WKMoci,
proszc o poyczk« "). Dopiero w grudniu zjecha do
"Warszawy i przystpi do konfederacyi (4 grudnia). Na
pierwszem posiedzeniu, na którem by obecny, wystpi
z gorcym panegirykiem Króla pruskiego. Zaprzecza
jak najmocniej, aby Fr. Wilhelm zamyla o jakowym
nowym podziale. yCzyt mona, mówi on, takow myl
przypuci wtenczas, kiedy ten Monarcha, któremu ca
t faszyw przypisuj polityk, w ten sam moment wa-
nie zachca nas do pomnoenia siy i ustanowienia sta-

ego rzdu ?« Te »czernida, rzucane na zatarcie senty-

mentów penego dobroci Króla i ssiada «, s tylko

»straszydem na zmylenie i zniszczenie ducha patryo

tycznego w narodzie, który chce korzysta z okoliczno-

ci«. — »Gdyby partya pruska (pisze de Cache) potrze-

bowaa jeszcze jakiej pomocy na sejmie, toby j znalaza

w przybyym wieo Biskupie kujawskim, który swe
zupene oddanie si Dworowi pruskiemu w sposób oso-

bliwszy okaza« ^). Odtd Rybiski, cho rzadko, ale

zawsze w myl opozycyi przemawia, skarbic sobie

ask opinii publicznej ; odtd te Lucchesini i Buchholtz

') Annex do depeszy Nunc. Archettego 1777. Archiwum watyka-

skie. D. 5230.

*) Raport z dnia 21 padz. Zdaje si, e ten interes wtedy nie by
zaatwiony; w czerwcu 1789 r. Rybiski prosi znowu o 60.000 talarów

poyczki.

^) Raport, 6 grudnia.
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wzili go pod szczególn opiek. »Robi, co mog, pisze

ten ostatni, aby wprowadzi Biskupa kujawskiego do
Deputacyi zagrani cznej« '). I udao mu si, jak ju wie-

my: po Ignacym Potockim otrzyma Rybiski najwik-
sz liczb gosów. Porówno z innymi zoy przysig
na dochowanie sekretu. To jednak nie przeszkadzao^

e rzd pruski móg Deputacy uwaa poniekd jako

biuro swoje. Wówczas, i dugo póniej, nie byo tam dla

niego adnego sekretu i nic si bez jego woli nie dziao.

§• 59-

Ustawa o Komisyi wojskowej. — Branicki.

W dzie po zoeniu przysigi przez Deputacy do
interesów cudzoziemskich, Izba przystpia do wyboru
komisarzy wojskowych, i ten wybór nazajutrz {2^ grudnia)

ogoszono. Zasiadali w Komisyi czterej hetmani (kolejno)^

trzej senatorowie, dziewiciu posów^, oprócz tego piciu
wojskowych, lub cywilno-w^ojskowych -). Razem 18 czon-

ków; obecno siedmiu czonków na sesyi bya konie-

czn dla powzicia decyzyi, lecz i w tym komplecie

wikszo cywilna bya przepisan. Ju sama liczba cy-

wilnych zbyt wielka w magistraturze wojskowej (12 na

28), wyraaa ducha, który t ustaw cechowa; gów-

') Raport, 17 grudnia. Przesyajc mow jego z 4 grudnia do Ber-

lina. Lucchesini pisze: ye rends grace a VEveque de Cujavie gu^il se

preie aveug-lemant d iout ce que les minsres de V. M. ici peuvent envi-

sager comtne utile d ses interets.

'') Wybrano z Senatu: woj. Niesioowskiego, kasztelanów Gro-

cholskiego i K.arnickiego ; ze Stanu rycerskiego: Czaplica, Starze-

skiego, Walewskiego, Bieliskiego, Dembowskiego, Szydowskiego, Miko-

aja Radziwia, Szweykowskiego i Zabie : z wojskowych: Krasiskiego

obonego, jeneraa Stetkiewicza, pukowników Czapskiego, Orzyskiego,

Jeleskiego.
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nem jej znamieniem bya republikancka nieufno do

wojska i do wadzy wojskowej. Wszystkie trwogi i prze-

widywania, które przepeniay Izb podczas dyskusyi

o Departamencie wojskowym, znalazy swój wyraz w tej

ustawie. Nie o wzmocnienie armii przeciw nieprzyjacio-

om krajowym przy ucliwalaniu tego prawa przede-

wszystkiem chodzio, lecz o to, by tej armii nikt prze-

ciw Rzpltej nie uy, nikt z jej pomoc obywatela nie

ucisn. Ztd bez koca ostronoci i opisów, by armia

nie zaleaa od jednego czowieka; by moc wydawania
rozkazów i ich wykonywania nie byy zoone w jednem

rku; by nikt nie posiada trwaego i przewaajcego
wpywu w Komisyi, i owszem, aby ten wpyw by
zmienny, a v/adza jak najwicej rozdzielona i utrud-

niona. Ztd take strona sdowa w tej ustawie, rozwi-

nita ze szczegóow drobiazgowoci; mnóstwo tam
przepisów o procesach czysto wojskowych, lub cywilno-

wojskowych, o naduyciach wadzy i siy zbrojnej, o wa-

runkach i sposobach egzekucyi wyroków trybunalskich

itd. Za to o wojskowoci duo mniej, a i w tem nie

mao zazdrosnych uszczuple. Jest powiedziano, e kar-

no, musztra, ubiór, obozowanie, sowem jeneralna ko-

menda do Komisyi nale; ale przytem zawarowano jak

najmocniej, aby Komisya nie waya si nigdy najmniej-

szej zmiany, najmniejszego dodatku uczyni w etacie

wojska, który Sejm uoy ; aby wojsko cile przestrze-

gao obozowania, które Sejm ustanowi, i aby kady
korpus po spenieniu swej powinnoci, wraca na lee,

które Sejm dla niego naznaczy ! We wszystkiem, nawet
w kwestyach najbardziej specyalnych. Sejm zastrzega

sobie najwysz decyzy; bd tem wikszy, e decyzyi

prawodawczej nie byo atwo kasowa. Jaka to potna
zarozumiao tych posów, którzy o polityce, dyploma-
cyi, prawnictwie, administracyi, o finansach i wojsko-

woci, a do najdrobniejszych szczegóów, wydawali
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W najwyszej instancyi wyroki^ zawsze w moc mandatu
poselskiego, dla dobra narodu i dla utwierdzenia jego

wszechwadztwa! Który z greckich uczonych rzek do
do cesarza Adryana: »Imperatorze, nie panujesz nad
gramatyk !« Takiego wyczenia, przypuci si godzi,

niektórzy z ówczesnych posów moe nie byliby przy-

jli! I-ecz idmy dalej.

Kada wadza obradujca jest cika i ,do dziaania

mao sposobna. W ciele zbiorowem inicyatywa trudna,

decyzya powolna i mikka, a najgorsze to, e uczucie

odpowiedzialnoci prawie adne. I.ecz czy mona sobie

w^yobrazi co dziwniejszego nad komend wojskow,
zoon z i8 gów, z których 12 cywilnych! Jaka tam
moe by sprysto, jaka w^ wojsku karno, jaka ci-

so w wykonaniu rozkazów? Ile przeciwnie sposobów
do zmitrenia czasu, opónienia decyzyi, do uniknicia

zasuonej kary*)! Co gorsza^ e ten rzd wiologowy
nie mia staego przewodnika^ bo cho hetmani z urzdu
Av nim prezydowali, lecz nie duej, jak przez kwarta,

po upywie którego musieli z Komisyi wystpowa.
Nie do na tem ; czytajc t ustaw, niepodobna dopa-

trzy si, kto w^ Komisyi bdzie bez przerwy pracowa,

kto jak czynno konsekwentnie przeprowadza? Nie

cywilni, bo to nie ich rzemioso, a nadto, bo i oni tylko

przez pó roku w Komisyi zasiada maj, chocia za

') Jeden tylko wypadek podamy tutaj, opisany przez naocznego

wiadka: „W Krasnymstawie, p. Adam Walewski, brygadyer kawaleryi

narodowej, wraz z p. Czyem rotmistrzem, ca Komisy cywilno-wojskow,

w której reprezentant armii zasiada, do publicznego wsadzi aresztu, za to,

e wydaa zakaz chodzenia po pijanemu z pochodniami po ulicach dre-

wnianego miasta. Komisya wojskowa zesaa wprawdzie jeneraa Kociuszk

na indagacy i poskromienie, skarga obywateli wytoczya si przed Sejm,

lecz woj. sier. Walewski z przyjaciómi swymi w Sejmie osonili winowaj-

ców od surowoci kary, i raczej pobaano, jak ukarano". Komian, Fa-

mi^tniki, I, 208.
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cay rok pobiera bd pensy 8000 z. Lecz i nie woj-

skowi take. Tyci byo piciu, i ci mog wprawdzie

urzdowa rok cay, lecz tym adnej pensyi nie przy-

znano, musz przestawa na odzie, jaki im z rangi

przypada ; a e on na ycie w tak drogiem miecie jak

Warszawa zwykle nie wystarcza, trudno wic byo po
nich spodziewa si, e przez cay rok w stolicy pozo-

stan, jakby tego naczelny zarzd wojska nieodzownie

wymaga. Nie byo wic, i przy tem urzdzeniu nie

mogo by, w Komisyi nikogo, coby o wojsku caem
i o rónych rodzajach broni wci myla, jego tysiczne

potrzeby przewidywa i opatrywa, do kadej roboty plan

przygotowywa i przygotowany stale i logicznie wykony-
wa; sowem nie byo ani myli, ani rki dziaajcej w tem

wielogo wem ciele. — Dalej, ustawa zastrzegaa, e Ko-
misya ma odbywa sesye codzienne i to o 8 zrana ; lecz

jeli ich nie odbywaa, nikt nie mia mocy o to jej upo-

mnie; bya obowizan posya co miesic Królowi ra-

porta, lecz Król nie mia prawa adnych jej dawa roz-

kazów. Niezalena od Króla, zalen bya jedynie od

Stanów, a ta zaleno wkrótce si pokazaa fikcyjn, bo

któby móg z jakim skutkiem oskara Komisy przed

Sejmem w sprawie, która jego osobicie nie tyczya?

Wreszcie nie miano racyi tak dalece jej obwinia. Cika
i niezgrabna magistratura, tyloma formalnociami we-

wntrz i zewntrz bya cinita, e w tych ptach rusza

si zaprawd nie moga. Najlepsza wola w takich okolicz-

nociach ostygn i zmarnie musi. Jeszcze z pocztku,

pokd trwa pierwotny entuzyazm sejmowy, szy cho
leniwo czynnoci; ale póniej tygodnie i miesice upy-
way i nie byo podobna cign kompletu dla zaa-

twienia naglcych interesów ; i Król, cho to do niego

nie naleao, rozsya bagalne do komisarzów listy, aby

chcieli zjecha do Warszawy i na sesyi si znajdowa.

A na domiar zego, ustawa i to take zastrzegaa, e
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kto si poda na kandydata do Komisyi i przez Sejm
zosta wybrany, »ten od funkcyi komisarskiej recesowa
si nie moe«^ urzdowa musi a do sejmu nastpnego.

Mia suszno Buchioltz, kiedy, donoszc o urz-
dzeniach suby publicznej, przez Sejm zamierzonyci,

pisa: »Polacy w tem sobie rady nie dadz, bo si na
tem nie znaj«. Z zapasem praktyki sejmikowej i rutyny

trybunalskiej, z gow nabit tysicem uprzedze i po-

dejrzliwoci, wikszo sejmowa wzia si do urzdzenia
najtrudniejszego ze wszystkich rodzajów suby, mini-

steryum wojny, i to w czasie, gdy trzeba byo armi
tworzy i na stopie europejskiej postawi. Nie chciano

korzysta z wieloletniego dowiadczenia kancelaryi woj-

fikowej Króla, pozbyto si z rozmysem Komarzewskiego,
pozbawiono Stanisawa Augusta nawet prawa czynnego
nadzoru, i sklejono instytucy cudaczn, istny dziwolg;
niewinny, niegrony, nieszkodliwy nikomu, to prawda,

ale najwinniejszy i najszkodliwszy wanie przez to, e
w chwili stanowczej krajowi w niczem nie usuy.
A cho si póniej o brakach tej instytucyi przekonano
dowodnie, nie byo czasu do uchwalenia innej, nie zna-

lezionoby te zapewne jednomylnoci, potrzebnej w ta-

kich razach wedle prawa. W tej to smutnej organizacyi

naczelnego zarzdu wojskowego tkwi gówna przyczyna,

dlaczego armia przez póczwarta roku, ani wedle si

krajowych pomnoon, ani naleycie urzdzon i opa-

trzon nie zostaa. Zniesienie Departamentu wojskowego
zemcio si dotkliwie

!

Cókolwiekbd, wybór komisarzy wojskowych
otwiera nareszcie mono zajcia si wojskiem, dla

którego przez dwa miesice, po zapadej o jego powik-
szeniu uchwale, nic zgoa nie zrobiono. Marszaek wniós
dwa projekta: i) aby poleci komisyi wojskowej zaku-

pienie broni na 30.000 wojska z sum remanentowych
oraz skadkowych, które doszy ju do 40 tysicy duka-
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tów; 2) aby poleci komisyi skarbowej zacignicie po-

yczki na procenta ile mona najmniejszy. Po krótkiej

rozprawie oba wnioski jednomylnoci przyjto. Dla
wykonania tych uchwa przyzwano pomocy pruskiej.

Chciano kupi broni z arsenaów pruskich, lecz gdy
Buchholtz owiadczy, e to niemoliwe, proszono, aby
przynajmniej z fabryk pruskich wolno byo jej naby,
gdy krajowe nie wystarczaj. Fryderyk Wilhelm przy-

zwoli na to reskryptem z dnia 2 stycznia 1789. Jak
za usug odda Stanom I.ucchesini w sprawie poyczki,

pOi^ któr musiano uda si do bankierów genueskich,
o tem w swojem miejscu dowiemy si.

Nareszcie Marszaek owiadczy {2^ grudnia), e
nadchodzce wita Boego Narodzenia i zdrowie kró-

lewskie wymagaj krótkiego wytchnienia; przeto zniós

imieniem Stanów prob, aby Król do 7 stycznia po-

siedzenia zawiesi. »Com ja zaraz wykona (pisze Sta-

nisaw August), lubo temu chcieli niektórzy przeczy.

Notandum, e przez cay ten dzie o to negocyowa-
limy, eby limita formalna zasza a do duszego czasu,

czego i Ambasador mocno pragnie. Ale litewskich wielu

posów chciao, albo limity do pó februarii, aby mieli

czas odby sejmiki gromniczne, albo adnej. Do nich

czyo si i koronnych kilkunastu. Ju od biedy t
redni drog trzeba byo wzi, aby przecie cho ten

krótki uzyska spoczynek* ').

Na tej ostatniej w koczcym si roku sesyi, zja-

wi si hetman Branicki, wieo z pod Oczakowa przy-

byy. W zrcznej mowie sawi zapa narodowy, którym
Stany zagrzane uchwaliy pomnoenie wojska i broni
swej obecnoci w armii rosyjskiej, bo »z powoania
i z powinnoci onierz, a usunity od wadania woj-

skiem, nie sdzi nic zdronego widzie teraniejsza wojn

') List z dnia 24 grudnia.
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W bliskoci granic naszych«. Na inne zarzuty nie odpo-
wiada, urazy swoje skada pod kamie. Nie chce w Izbie

mie nieprzyjani, ani nieprzyjaciela ; waniejsze Rzpltej

sprawy majc na celu, ze wszystkimi razem czy si
pragnie. wite i chlubne utworzyy Stany dzieo : ko-

misy wojskow; wszake »oznaczenie trzechmiesicznej

kadencyi hetmanów okae póniej, jak sprawowanie
urzdu tego takim sposobem mao uytecznem bdzie «.

Mimo to z poprzysionej wiernoci radzi pospiech do
ukadu wojska i do ustanowienia dla niego podatków^
bo nikt nie przewidzi, jaka w tych okolicznociach spa
moe na Rzplt burza. Poczem zoy przysig z do-

datkiem : e jedynie dla Ojczyzny chce y, lub za ni
umiera.

Rozumia to dobrze Branicki, e na tym sejmie^

majc przeciw sobie publiczno, nic zrobi nie mona.
Chcia j udobrucha; zaledwo przybyy, mia kilka

konferencyj z Lucchesinim, które mu w domu swoim
uatwia ks. Czartoryska. Posuchajmy, co o tych roz-

mowach donosi Margrabia i jaki przedstawia obraz —
czowieka bez zasad i bez regu w postpowaniu, dzi-

wne poczenie lekkomylnoci, ambicyi i filuteryi za-

razem. Ostrzega, e nieatwo jest streci, co mówi
hetman, tak wszystko u niego pomieszane i niejasne.

»Wspomniawszy zrazu, e minister AVKMoci propono-

wa w Petersburgu Imperatorowej powrót do dawnego
przymierza, chcia mnie przekona, e ta Monarchini nie

porzuci nigdy sojuszu z Cesarzem. Napomknem o ks.

Potemkinie i o jego pogldzie na stan rzeczy w Euro

pie ; ale odezwa si, e to wymaga duszej rozmowy
i znowu na to nalega, e Imperatorowa nigdy nie od-

stpi od teraniejszego systemu. Jednak; w kilka chwil

potem, zacz sam objawia pewien niepokój o zblienie

si midzy Berlinem a Petersburgiem, i znowu tak cz-
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Sto do tego wraca, e gdyby bya jaka konsekwencya
w mylaci tego pana, musiabym wierzy, e sam to

przypuszcza. W mniemaniu, e lepiej od swyci wspó-
ziomków zna interes wielkici mocarstw, usprawiedliwia

tem swoje wtpliwoci o prawdziwych WKMoci co do

Polski zamiarach. Nie wie on, czyWKMo masz istotne

dobro Polski na celu, czy te pragniesz tylko zmusi
Imperatorow do odmiany swego systemu? Pomimo to

nie waha si w^obec Ksinej wyoy mi swego planu,

do którego przyjcia chciaby nakoni swych rodaków,

a oraz jakie pastwo zagraniczne, któreby szczerze

Polsk si zajo i zwizao si z ni przymierzem, dla

upewnienia obustronnych de. Plan jego zasadza si
na tem, aby z nadejciem wiosny potworzyy si w ka-

dem województwie konfederacye, aby one poczyy
si z warszawsk i otrzymawszy od WKMoci korpus

wojska, znalazy w nim poparcie. Z tym brakiem kon-

sekwencyi, który cae jego ycie cechowa, W. Hetman
powtórzy mi kilka razy, wobec Ksinej, e gdyby ten

plan by przyjty przez WKMo, sam pospieszyby do

Berlina, aby porozumie si co do operacyj wojennych.

Myl jego zwraca si w stron Galicyi, gdzie chciaby

bunt zapali. Jego zamiarem jest oprze si o Kamie-

niec i rzuci kawalery polsk na partyzantk, do któ-

rej jedynie ona jest zdolna. — Tak osobliwsze wyznania

w ustach czowieka, spowinowaconego tak blisko z ks.

Potemkinem, obsypanego askami Imperatorowej, przy-

byego wieo z pod Oczakowa, zmaszay mnie do wiel-

kiej ostronoci w rozmowie. Wychwalaem jego patryo-

tyzm, który wzgldy osobiste w nim tumi : upewniaem,

e WKMo nie powicisz nigdy Polski dla stosunków

swoich z Imperatorow i dodaem, e co si tyczy zbroj-

nych konfederacyj, któreby mogy by uyte bd dla

odparcia obcego jarzma, bd dla uciszenia domowych
rozruchów, nie zaniedbam zada rozkazów mojego

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2.
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Dworu. — Tymczasem ks. Czartoryski robi co moe,
aby jej przyjaciele zaufali uczuciom patryotycznym Bra-

nickiego ; nie wiem wszake, czy potrafi zatrze w nich

dawne wspomnienia. . .«

Przyjazd Branickiego pomnoy poczet nieprzyja-

ció Króla. Zanotujmy w pamici zamys Hetmana utwo-

rzenia zbrojnych w kraju konfederacyj, a tymczasem

obaczmy^ co jeszcze opozycyi, po objciu wojska i dy-

plomacyi, pozostao do zburzenia z dawnego rzdu.



ROZDZIA IV.

ZNIESIENIE RADY NIEUSTAJCEJ.

Stanowisko Dworów ees. wobec Sejmu.

1789.

§. 60.

Zarzuty przeciw Radzie Nieustajcej.

Uchwalone prawo o Komisy i wojskowej (20 gru-

dnia 1788), jakkolwiek z wielu miar wadliwe, t przy-

najmniej miao dobr stron, e rozwizywao rce sej-

mowi, uprztao wewntrzne zawady do powikszenia
wojska, które byo gównym celem i obowizkiem za-

wizanej konfederacyi. Mona byo mniema, e Sejm
przystpi teraz bez zwoki do uchwalenia podatków, ile

e z zewntrz nie byo do tego adnej przeszkody.

"Widzielimy, jak gorco pragn Stanisaw August po-

mnoenia armii. Wiadomo, e i Rosya nie sprzeciwiaa

si temu, e Katarzyna, w czasie toczcych si o przy-

mierze ukadów, ofiarowaa pewne uatwienia w zaku-

pieniu broni z jej fabryk. Lecz i póniej, cho Dwór
pruski wstrzyma negocyacy o alians. Kataryna nie

zmienia jeszcze swego zdania. Liczc zawsze na przy-

chylne usposobienie Rzpltej, daa ona rozkaz swemu

24*
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Ambasadorowi w Warszawie, »aby robi, co bdzie w jego

monoci, iby aukcya wojska bya dokonan; ubezpie-

czy to bow^iem cao Rzpltej, która nas mocno obcio-

dzi, a nadto sposób, w jaki ta sprawa bdzie zaatwion,

odkryje nam zawczasu, jak dalece bdzie mona liczy

na zawarcie przymierza« ^). Dopiero, kiedy wpyw ro-

syjski z pocztkiem sejmu upad tak nagle w Warszawie,

i kiedy ujrzano, e Polska gotowca bya poczy si
z Dworem pruskim, zaczto i w Petersburgu przycho-

dzi do przekonania, e ten wzrost vsi Rzpltej mniej

bdzie dla Rosyi poytecznym. Doniós o tem Deboli

po rozmowie z Ostermanem^). vStanisaw August sko-

rzysta z ostrzeenia. »To sówko Ostermana (pisze on)

bdzie dla mnie tem wiksz pobudk, abym przez

wszystkie sposoby stara si o wzmocnienie naszego

wojska, zanim si Moskwa z Prusakiem pogodzi« ^).

Dlatego i w prywatnych z Marszakiem i z celniejszymi

posami rozmowach, i w publicznych przemówieniach

jak najmocniej zachca, aby odoywszy wszelkie inne

sprawy, teraz przynajmniej, gdy trzy miesice zmarno-

wano, uchwala bez opónienia wieczyste podatki.

Nie przekonywao to opozycyi; w nagleniu kró-

lewskiem widziaa tylko dno do odwrócenia uwagi

Sejmu od Rady Nieustajcej. I ona wprawdzie zmie-

rzaa do aukcyi wojska, ale wprzód pragna rozbi do

reszty rzd istniejcy, uj w swe rce wszystkie magi-

stratury. Króla od wadzy usun. W znacznej czci
cel ten ju by osignity, skoro wyjto z pod wadzy
Króla wojsko i dyplomacy; ale istniaa jeszcze Rada
i wci budzia obaw, e chocia ze swojej wadzy
znacznie odarta, potrafi ona, a waciwie potrafi przez

') Reskrypt do Stackelberga, z dnia 9/21 wrzenia 1788.

*) Raport, z dnia 9 stycznia 1789.

') List do Debolego, 21 stycznia 1789.



Opozycya chce rozbi rzd do reszty. ^n^

ni Król, przewag swoj na cao rzdu odzyska.

Naprzód Rad Nieustajc znie ; w jej miejsce, do

czterech komisyj, które ju istniay : wojskowej, skarbo-

wej, zagranicznej i edukacyjnej, doda dwie nowe: po-

licyi i asesorsk (czyli sprawiedliwoci), wszystkie uczy-

ni niezalene od Króla, niezalene od siebie nawza-

jem — a w ten sposób cakowita wadza wykonawcza
przejdzie w rce Sejmu, to jest partyi dominujcej, która

si zwaa narodem. »Naród, mówiono, bdzie sam pra-

w^odawc i wykonawc zarazem ; czy moe by lepszy

rzd?« A za w czasach midzy-sejmowych miaa istnie

Rada senatorska, ad latus Regts, któraby wraz z Królem
pewien dozór nominalny nad temi udzielnemi i z sob
niesprzonemi komisyami sprawowaa *). Jak widzimy,

zasada podzielnoci wadz, któr Ignacy Potocki i inni

mówcy tak mocno na tym sejmie zalecali, nie rnoga
by dalej posunit. Naprawd za, byby to rzd do

absolutnej doprowadzony niemocy, nie jeden, ale sze
rzdów odrbnych, wojujcych z sob; dawna, dobrze

znana z czasów saskich anarchia, z t rónic, e gówne
gazie suby publicznej nie ju w rku wielkich dygni-

tarzy, ale w rku udzielnych wielkich komisyj skupiaa

:

a po nad niemi sta mia król, nikogo dojrze, nikogo

ukara, w niczem usuy krajowi niezdolny, król ma-

lowany na wzór Augusta III. — Przedewszystkiem wic
rozbi Rad Nieustajc, i to koniecznie, bo jej zasada

i denie byy wprost przeciwne temu posiekaniu ma-

chiny rzdowej, do którego zmierzali reformatorowie

sejmowi.

Powiedzmy sowo o Radzie. Skreli jej dzieje

nieatwo dzisiaj, nawet niepodobna, przy braku lub nie-

dostpnoci materyaów. Nigdy ona od narodu nie bya

') List Króla do Debolego, 19 stycznia. Mowy i wnioski Stanisawa

i Ignacego Potockich, Matuszewicza^ Sapiehy i innych; stycze 1 789.
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lubiona. Na wpywie Stackelberga zawieszona, z nim
razem utona w tem wezbraniu nienawici, która prze-

ciw Moskwie wybucha. Jak od topielca, kady si od
niej usuwa ze wstrtem, i wówczas, i póniej. Ci, co

niegdy wymownymi byli jej rzecznikami na sejmach,

ze zmian czasu i stosunków stali si przeladowcami
najzacitszymi ; zasypana gradem skarg i zorzecze nie

znajdowaa obroców. »Jak tylko za Rad co sysz
lub czytam (pisze arliwy stronnik patryotycznego stron-

nictwa), zdaj mi si uszy by pene szmeru, kichania,

charkania, kaszlania i nosa ucierania, co jest skutkiem

powinnej wdzicznoci Izby dla tych dusz podych i prze-

dajnych, co w obronie Rady albo w podobnych celach,

czczemi sowy chc zastpi niegodziwo zamiaru « ^).

Nie ujmowano si wic za Rad; w kocu, gdy upada,,

nikt si o jej prace minione nie troszczy-). Kilkunasto-

letnia epoka Rady pozostanie prawdopodobnie na zawsze

w^ dziejach naszych kart tak wyblad i zatart, e z niej

mao co wyczyta dzi mona.
Wydano na Rad wyrok bez sdu i bez przesu-

chania: warto wic przekona si, za co j ukamieno-

wano. Na pozór nie braknie motywów
;
pierwsze trzy

tomy Dyaryusza sejmowego pene s gosów potpiaj-
cych Rad bezwzgldnie; atoli czytajc je z uwag,
nic si w nich nie znajdzie, prócz ogólnikowych zaskar-

') Listy poshi do ojca na wsi mieszkajcego i odpó7viednie, w oko-

licznociach Sejtn teraniejszy zatrudniajcych. R. 1788. Cz. V, 15. Z tej

publikacyi, któr do najciekawszych z czasów Sejmu czteroletniego zaliczy

trzeba, nieraz korzysta bdziemy.
'^) Z recenzyi niniejszego dziea, ogoszonej przez p. Korzona w war-

szawskiem Ateneum, dowiadujemy si, e Akta Rady Nieustajcej docho-

way si w "Warszawie, w Archiwum G. Królestwa. Podana to wiado-

mo. Moe posu one kiedy szczliwszemu odemnie do skrelenia

peniejszego obrazu czynnoci Rady, a tem samem do stwierdzenia lub

obalenia sdów, które piszcy te sowa na niedostatecznych musia oprze

materyaach.



Zarzuty przeciw Radzie Nieustajcej. ^*7^

e i deklamacyj. — By zwyczaj na pocztku kadego
Sejmu skada zaialenia na Rad, mielimy je w rku
z kilku lat : s to jurystyczne wypracowania w sprawach

sdowych^ w których Rada bya zmuszon doziera biegu

sprawiedliwoci. Niektóre z tych zaale sejmy uznay
za suszne ; ale powtarzamy, byy to sprawy drobne,

osobiste, niezdolne bynajmniej wywoa ogólnego pot-
pienia, jakie spado na t magistratur. — Trzeba szu-

ka zarzutów politycznych. Midzy takowemi spotyka

si najpowszechniej al, e Rada, na sejmie podziao-

wym zrodzona, przyniosa z sob plam i kltw swego
pochodzenia; ale i komisya edukacyjna na tyme sejmie

powstaa, a za to jej jeszcze nie potpiono. — Waniej-
szym jest zarzut, e pod wpywem Rosyi utworzona,

wpyw ten w Rzpltej utrwalaa, e przez ni rzdzi
Ambasador. Jest w tem oskareniu co prawdy ; tylko

zauway si godzi, e przewaga Rosyi, jak dobrze

przed Rad istniaa, tak nie na niej jedynie wspieraa

si
;
przyczyna jej o wiele gbsza. Zaleno Rady od

Stackelberga nie bya win instytucyi, lecz czasów i lu-

dzi. Wszak Rady nie byo, kiedy Piotr W. poredniczy
midzy Królem i narodem, kiedy Augusta III i Stani-

saw^a wprowadzaa na tron Moskwa, kiedy konfedera-

cya radomska wypraszaa od Katarzyny gwarancy dla

Rzpltej, kiedy Repnin wywozi senatorów z Warszawy,
kiedy Saldern wymusza na Stanisawie poniajce zobo-

wizania. Wszak czonków Rady wybiera Sejm co dwa
lata, wybiera gosowaniem tajemnem, a wic bez ad-
nego przymusu; móg powoa takich, o których wie-

dzia, e Stackelbergowi kierowa si nie dadz. e za
tego nie dokaza ani razu, e nawet nie próbowa, ztd
zna, e to nietylko Rady, ale i sejmu przechodzio

mono. miesznoci jest jednego lub drugiego obwi-

nia o to, za co wszyscy odpowiada winni : mieszno-

ci i dobrowolnem, szkodliwem udzeniem si. Naród,
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W sobie rozdzielony^ musi ulega obcemu. Jakikolwiek

rzd byby wówczas w Polsce, zawsze musiaby on by
powolny na danie gabinetu petersburgskiego. Nie
walczy z rzdem systematycznie, ale popiera go, to

by jedyny sposób zmniejszenia naszej zawisoci od
przemonego ssiada.

Zarzucano dalej, e Rada zmierza do despotyzmu

;

byo to powtórzenie wiekowych skarg na absoluum kró-

lów naszych dominiuin. Czy potrzeba je dzi odpiera?
Nie kade spoeczestwo zdolne utworzy u siebie de-

spotyzm. Rzd polski nigdy nie by, nigdy nie potrafi

by despotycznym; przyczyna tego ley w duchu na-

rodu, we wpywie wiary i Kocioa, w hierarchicznem

uksztatowaniu spoeczestwa. — Mówiono podobnie,
e Rada uciska obywateli, e wadzy swej naduywa.
Nie byo wówczas w caej Europie monarchii, jak i dzi
niema, którejby atrybucye królewskie tak skpo byy
wymierzone, jak ówczesnego rzdu polskiego. e ich

nie mia dosy, by utrzyma powag i bezpieczestwo
pastwa na zewntrz, o tem wiemy na nieszczcie. e
nie móg by strasznym ani cikim dla poddanych, to

a nadto stanie si widoczne, kiedy si zway, e ten

rzd nie mia prawa nakada podatków, powiksza
wojska, wstrzymywa zebra lub uchwa sejmowych,

wizi obywatela bez wyroku sdowego (chyba i fla-

granti delicto)^ e nakoniec caa suba administracyjna

na prowincyi bya w rku obywateli, nie pobierajcych

adnej pensyi od rzdu. Gdzie tu wic mono, gdzie

narzdzia ucisku? Raczej powiedzie trzeba, e skutkiem

ogólnej mikkoci charakterów i zakorzenionej w naro-

dzie bezkarnoci, nie jeden raz zabrako Radzie odwagi,

aby z tych nawet praw korzysta, jakie jej suyy;
nieraz wtedy dopiero przy swoich prawach stan i o sw
powag uj si postanowia, kiedy jej nadeszo z Pe-

tersburga poparcie. Mao kto z moniejszych przyzna-
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wa si do posuszestwa rrdowi polskiemu^ dopokd
on we wasnem tylko przemawia imieniu.

§. 6i.

Wybujay indywidualizm obywatelstwa nie znosi adnego
przymusu.

Jednak i ten rzd^ cho tak mikki i w swe siy
tak mao ufny^ twardym si narodowi wydawaa Rada
Nieustajca ciya mu w istocie. Przyczyna tego leaa
w pojciach i warunkach, w jakich ówczesne spoecze-
stwo si w^ychowao. Od kilku ju pokole obywatel

polski nie zna wadzy publicznej nad sob; prócz tego,

na co sam si zgodzi, nikogo i niczego nie czu si
obowizany sucha. Rka sprawiedliwoci moga go
dosign niekiedy, zwaszcza, gdy j forsa przeciwna

popara ; ale zreszt, siedzc na wsi, bawic si, gospo-

darujc albo sejmikujc, rki rzdowej nie uczuwa wcale.

Króla szanowa, jego powag moraln, jako gow fe-

deracyi szlacheckiej, której czonkiem sam si by wy-

znawa, ale króla si nie ba, bo nic zego dowiadczy
ode nie móg. Rad by pozyska jego ask, lecz w po-

trzebie bez niej si obchodzi. Czem by, nie z króla

by, ale sam z siebie. Suy Rzpltej nie z obowizku,

ale z ochoty, i za t sub naleaa mu si wdziczno,
uznanie. Nawet urzd lub sub penic, podwadnym
si nie czu, tylko dobrowolnym pracy towarzyszem;

e za wszystko, co robi, robi przez ofiar, przeto

o wszystkiem mia prawo wiedzia i zawsze zdanie jego

musiao by wzite na uwag; w razie przeciwnym od-

chodzi, protestowa i to co bez niego zrobiono, za nic

uwaa. Przy takich pojciach liberum veto nie potrze-

bowao by wpisane w volumina legiim, ono pyno
we krwi i w charakterze mieszkaców. A nie tylko na
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sejmie, ale w kadem zebraniu publicznem, czy prywat-

nem, wszystko dzia si musiao za powszechnem wszyst-

kich zezwoleniem, albo — nic si nie dziao. Tylko

w ostatecznem, najwyszem niebezpieczestwie, gdy nie

byo zgody powszechnej, kilku silniejszych wziwszy si
za rce, roztrcao gwatownie oponentów i wol swoje

przemoc narzucao ogóowi. — Szlachcic osiady by
w swojej wsi ksiciem udzielnym, mia swoich podda-

nych, którymi rzdzi jak uwaa za stosowne, i nikt

do jego woci, do jego zarzdu nie mia prawa si
miesza: ani król, ani sejm, tylko ciche ksidza plebana

remonstracye mogy tu poniekd skutkowa. Wszelka
wadza, chcca regulowa jego stosunek z poddanymi,

bya w jego oczach krzyczcem naduyciem, obraaa
nie tylko jego interesa, ale gbokie, wrodzone uczucie,

jego prawo dane mu od natury. —W yciu prywatnem
tak dobrze jak publicznem, w^izaa go wiara, tradycya,

stary obyczaj, przyja ssiedzka, hierarchia powiatowa

i wojewódzka, wreszcie interes i nadzieja promocyi ; ale

wszystko to byo dobrowolnie przeze uznane i przyjte

;

kontroli, przymusu, rozkazu nie pojmow^a, nie cierpia.

W istocie, na co przymus, na co te narzdzia wadzy
monarchicznej, które pod pozorem dobra pastwa, wka-
daj kajdany na rce wolnego obywatela? Co Rzplta

zgodne uchwalia, to ona sama zgodnie wykona; rkoj-

mi tu jest publiczne uczucie; przypuszcza inaczej, by-

oby to ublia szlacheckiej cnocie. Bo i wtedy, gdy si
znalaz jaki hultaj, który prawa nie szanowa i bezpie-

czestwo burzy publiczne, nawet i wtedy interwencya

wadzy nie bya potrzebn; przekonany o swojej winie

od sdu, albo sam si wynosi z okolicy, której sta si
nieg^odnym, albo zdrowe ciao obywatelskie, 7;io/a nobi-

IttatCj pozbywao si wyrodka, który je skazi swoj nie-

cnot. W kadym razie dom obywatelski jest witoci,
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której onierz zaciny albo nawet urzdnik, nigdy

zgwaci nie powinien.

Takim by kodeks moralno-polityczny szlachty pol-

skiej od pótora wieku. Nie przeczymy, e jest w nim

wiele piknych aspiracyj, lecz czy przy nim jest miejsce

dla pastwa, dla rzdu? Cay ustrój Rzpltej opiera si
w ten sposób jedynie i wycznie na dobrej woli obywa-

tela. Tej nie godzio si nigdy ka zapory, i to miao
dobr stron; lecz nie godzio si take do niej przy-

musza, a to ju byo chorobliwym optymizmem. Dobra
wola bodcem, sumienie dozorc, nagroda zacht —
i oto wszystkie instrumenta regni. Na podstawie tak

idealnej pastwa utrzyma nie mona, naród nie z anio-

ów zoony. Dobra wola, która nie przyjmuje hamulca,

która si oburza na przymus, jest zarozumiaoci, i ta

w kocu musi doj do tego, e postawi siebie wyej
nad wszystkie jednostki i nad ca Rzplt. Jak w czo-

wieku s ze zarody, które ukróca potrzeba, aby do-

brych nie zaguszyy, tak w kadem spoeczestwie s
czonkowie, którzy, bez hamulca i przymusu, wezm
w niem gór i rozbi je musz. Pastwo nie moe
istnie, jeli w^ niem niema kogo, coby mia prawo
dozorowa i kara. Tylko w posuszestwie, do którego

mona przymusi, znajdzie dobra wola swoje konieczne

uzupenienie. Tymczasem w sowniku polskich cnót pu-

blicznych mogy by wszystkie cnoty, tylko posusze-
stwa w nim nie znajdzie, a bez tego, jak rzdu utwo-

rzy, tak i pastwa utrzyma niepodobna. Czy jest

czowiek, któregoby nie mona zepsu cigem doga-

dzaniem ? Podobnie i naród, któryby rzdzi si chcia

jedynie zacht i nagrod, któryby nie czu si w obo-

wizku suchania rozkazu swej wadzy, zepsu i wyro-

dzi si musi. Bez przymusu dobre w nim ustawia bdzie,

bez kary ze nie ustanie
;
próno i chciwo zawsze
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dne bd pochwa i nagród, i w miejsce dobrej woli

zapanuje fantastyczne samolubstwo, swawola.

Zapytajmy mimochodem : czy to zadanie dobrej wolt

polskiego obywatelstwa niespenione w przeszoci, prze-

pado ju na zawsze, przestao ju wieci w polskiej

duszy? Odpowied nie do historyi naley. AVszake
przypatrujc si temu, czem naród ycie swe przedua
i z grobu si dwiga, moe dojrzymy, e ten idea pol-

skiego obywatela, mza dobrej woli, nie zagas z upad-

kiem dawnej Rzpltej, tylko o wiele sta si trudniejszy.

Czegomy nie dosigli w nieograniczonej swobodzie, do

tego dotrze dzi musimy w niewymownem ze wszyst-

kich stron cinieniu, — i za rozhukan, grzeszn minio-

nych wieków wolno, paci dzi trzeba, jak mówi
poeta, »witoci w niewoli «. Dobra wola w cierpieniu,

w pomnoonym o wiele trudzie, dobra wola w pokorze,

ponieniu i posuszestwie ; dobra wola w ofiarach cz-

sto bolesnych, czciej jeszcze wzbronionych, na pozór

prawie zawsze bezowocnych; dobra wola w ciszy i w mil-

czeniu, a jednak zawsze w czynnem czekaniu; dobra

wola w stosunku ze swoim i z obcymi, dla przyjació

i dla wrogów, w^ kadym obowizku domowym i spo-

ecznym ; nakoniec dobra i cierpliwa wola w znoszeniu

kary naoonej nam od Boga, oto nasza mdro poli-

tyczna, droga zbawienia w dziejach pogrobowych, oto

rkojmia przyszoci. »0 jedno tylko bagamy Ci Panie,

woa polski psalmista, daj nam wiekuiste ród dóbr

twoich dobro: daj nam dobr wol!«

§. 62.

Niewykonywanie praw. Rozbicie gównych organów
pastwowych.

Obaczmy, jakie byo praktyczne zastosowanie tego

kodeksu szlacheckiego w organizmie Rzpltej. Liberiirn
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veto nie potrzebowao by w prawo zapisanem^ aby pa-

nowa, jak panowa nie przestao, cio je prawo znio-

so. U iistoryków naszycli uciodzi ono za najwyszy
wyraz anarcliii. Niesusznie ; raczej jest tylko jednym

objawem choroby, która stoczya Rzplt. Wikszem
zem od zrywania sejmów by duch niezawisoci, który

rozkazu nie znosi, do posuszestwa nagi si nie

umia. Naród moe si obej czas jaki bez sejmów
i bez prawodawstwa, ale bez rzdu istnie nie moe.
Bez niego prawo traci swe znaczenie, bez niego zbio-

rowe ycie pastwa ustaje, bez niego rozsypuj si
podwaliny spoeczne. Taki by stan Rzpltej za czasów

ostatniego Sasa. Nietylko nasze ustawy nie mogy by
uchwalone, ale i dawne przestay obowizywa; gówne
organa suby publicznej zerway wszelk midzy sob
czno, i pierwsza potrzeba spoeczestwa, wymiar
sprawiedliwoci, coraz mniej znajdywaa zaspokojenia.

Warto przebiedz cho pospiesznie te trzy gówne niedo-

statki, aby lepiej zrozumie wano reformy, jak przy-

niosa Rada Nieustajca, a oraz przyczyn jej niepo-

pularnoci.

Niewykonywanie praw star byo chorob, ale ro-

sa ona coraz bardziej w miar saboci siy rzdowej.

Monaby nazwa Volumina legum zasobnym arsenaem
ustaw rzadko, le albo nigdy nie uytych. Kada po-

winno obywatelska bya w nich zawarowana surowa

kar, której atoli wykonyw^a nie miano ; w póniej-

szych czasach zmniejszano kar, lecz i zmniejszonej nie

wykonywano. Tak n. p. do stawienia si na pospolite

ruszenie szlachcic obowizany by pod kar mierci, od

koca XVII wieku ju tylko pod kar konfiskaty, lecz

w jednym czy w drugim razie groba ta nie straszya

nikogo. Na zgromadzeniach publicznych prawo prze-

strzegao pilnie spokoju i bezpieczestwa, zakazywao
dobywa szabli, a nawet przychodzi na nie z broni;



^82 Ks, II. — Pocztki Sejmu. Obalenie rzdu. 1788— 1789.

oddawano pod sd kadego, coby gosy kupowa i sprze-

dawaa a sejmik zrywa odway si ; wszystko zapisane

w konstytucyach^ obostrzone groz kary^ w ycie nie

weszo. Podobnie popisy wojewódzkie, podobnie po-

bór podatków, lustracye i kwarty starostw, utrzymanie

grodów starociskich i t. d. zastrzeone byy wysokiemi
opatami pieninemi, w pewnyci razacli konfiskat lub

wygnaniem, ale o ich egzekucyi nie syszano nigdy ^).

Cho Sejm przeszed szczliwie i praw nowych przy-

byo, nic si przeto nie zmienio w Rzpltej, bo nie przy-

bywao mocy obowizujcej ustawom. Bez dozoru, bez

przymusu, jednem sowem bez siy rzdowej, wykonanie
ustawy zaleao jedynie od dobrej woli obywatela. Kry-
tyk niemiecki trafnie powiada, e gdy fabrykacya praw
kwita w Polsce w wieku XVII i za Stanisawa Augusta,

uchway sejmowe miay zaledwo warto papieru, na

którem je spisywano ^). Suszne te z tego powodu robi

zestawienie, e kiedy jeden volu7nen obejmuje prawa
z dw^óch wieków przeszo (1437— 1550), to konstytucye

ze 170 lat (lóii— 1784) na trzydziestu sejmach uchwa-

lone, zajmuj sze grubych tomów. Kiedy Polska bya
silniejsza, czy przy maej liczbie praw i sejmów, a z praw-

dziwym rzdem ; czy przy wielkiej ich mnogoci a bez

rzdu?
Od koca XVI wieku weszo w regu niezmienn,

e król cho mianowa wielkich dygnitarzy, naczelników

suby pastwowej, odwoa ich i zmieni nie móg,
przez to samo pozbawiony by mocy dozorowania ich

i przynaglenia. Przy zupenej bezkarnoci, jaka ztd
w wielkich wydziaach administracyi wyró z czasem

^) Ob. powinnoci obywateli i urzdników i odpowiedne kary u Hof-

mana, Obraz rzdu i prawodawstwa dawnej Polski (Przegld poznaski,

1847 i 1848), oraz Lengniclia: Prawo pospolite Królestwa polskiego, pod

-waciwemi rozdziaami.

*) Huppe: Yerfassung der Rep. Polen, Berlin 1867, s. 25.
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musiaa^ i skarb, i laska, i piecz, i buawa, stay si
rodzajem królewszczyzny, wyzyskiwanym przez ciwilo-

wego ich posiadacza. Rzplta miaa posta wozu, na któ-

rym wonica siedzia z zawizanemi rkoma, a kady
z czterecli koni cign w inn stron. Marszakowie
nakadali w stolicy podatki na mieszczastwo i ydów,
ale nie dla Rzpltej, tylko dla siebie; dawniej mieli wa-
dz tylko nad Dworem królewskim, póniej rozcignli

j na cae miasto, o co nieustajce wiedli spory z gro-

dem warszawskim, z asesory, z wojewodami mazowie-

ckimi. — Kanclerze zagarnli pod swoj juryzdykcy
miasta i królewszczyzny wszelkiego rodzaju, pieczto-

wali aski królewskie, wpywali na rozdawnictwo urz-

dów wojewódzkich i powiatowych, sprawy szlachty z mie-

szczanami sdzili w asesoryach ; a to wszystko byo
w ich rku potnym rodkiem do jednania sobie przy-

jació, do tworzenia stronnictwa, tylko znowu nie dla

Króla, lecz dla siebie. — Jaki za by urzd podskar-

bich, to ju ztd widno, e ich powszechnie poczyty-

wano za gówn przyczyn ubóstwa skarbu. Nic po-

spolitszego, jak dugoletne zawiadywanie skarbem bez

adnej kontroli, jak kontrakty zawierane przez podskar-

bich z krzywd Rzpltej ; Król nie mia prawa pociga
ich do odpowiedzialnoci, tylko przed sejmem obowi-
zani byli do skadania rachunków, a ten zawsze zerwa
byo atwo. Ztd wielkie domy za chlub to sobie po-

czytyway, kiedy w ich rodzinie nie widziano podskar-

bich ; nie ciyo wówczas podejrzenie, e ich majtek
urós ze szkod Rzpltej. August III musia wyrane
zoy przyrzeczenie, e nie odda podskarbstwa temu,

który mu najwicej zapaci. — A có powiedzie o tych

potentatach, którzy i nad wojskiem niezawis mieli

komend, i lokowa je, gdzie chcieli mieli prawo, i tylu

oficerów nadliczbowych mianowa, ile im to dogadzao?
Gdzie oni wojsko i swych oficerów sprowadzili, tam
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sejmik napewno wpada w ich rce; prawdziwy rzd
w rzdzie, hetmani i krajem trzli, i z zagranic poli-

tykowali, i posów do Porty otomaskiej od siebie

wyprawiali. By czas za Augusta III, w którym roz-

stawiona na kresach ukrainnych kawalerya narodowa
tworzya pewien rodzaj suby celnej albo raczej prze-

mytniczej, która z uszczerbkiem skarbu Rzpltej okoo
miliona dochodu hetmanom przynosia. Bez pana i spól-

nej gowy, wszystko w schorzaem ciele wychodzio ze

swoich karbów ; gówne arterye, które sprowadza miay
krew do serca i oywia organizm cay, uprowadzay

j na bok, tworzyy zgubne polipy. Bez zwierzchnictwa

wspólnego wszystkim nie byo adnej jednoci, ani po-

rozumienia w wielkich dziaach suby publicznej, ad-
nego pogldu zbiorowego na sprawy pastwa, adnego
przewidywania potrzeb ogólnych, adnego zachodu okoo
wydobywania nowych si i zasobów Rzpltej. Wszystko
i zawsze odkadano do sejmu, wiedzc dobrze, e sejm

bdzie zerwany; tymczasem cay swój dowcip i ca
fors wkadano w to, jak zowi urzd lub starostwo

wakujce, jak w trybunale osadzi swych ludzi, których

sumieniem by interes pryncypaa. — Bez wtpienia,

nic zbawienniejszego dla Rzpltej, jak grono ludzi zwi-
zanych z sob, a górujcych cnot, rozumem, charakte-

rem, politycznem i socyalnem stanowiskiem; ale nic

wstrtniejszego, nic bardziej demoralizujcego, jak rzd
arystokratyczny, kiedy si arystokracya wyrodzi ; tam

nie prawo rzdzi, ale bezrozumna swawola; nie prag-

nienie dobra publicznego, ale wyuzdana chciwo; nie

szlachetna ambicya, ale zazdrosna i mieszna próno.
Rzplte, przez tak arystokracya rzdzone, skazane s
na niechybny upadek: nie ocali ich ani wyjtkowy ge-

niusz jak w Kartaginie, ani tradycya minionej chway
i dawnego rozumu, jak w Wenecyi.
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Ze poszo dalej. Ten duch niezawisoci i samo-

woli, który kadego szlaclicica i wszystkich zwierzchni-

ków^ suby publicznej ogarn, przeszed take i do

sdownictwa; owszem mona powiedzie, e tu on si
najuparciej i najszkodliwiej zagniedzi. Obraz rozstroju,

jakimy dotd skrelili, byby niezupeny, gdybymy
nie ukazali spustoszenia, jakie zapanowao w wityni
sprawiedliwoci. Nowoczesna teorya prawa publicznego

przyjmuje, jako podstaw pastwowego porzdku, po-

dzia wadz : prawodawczej, administracyjnej i sdowni-
czej. W pewnej mierze podzia ten jest konieczny, sam
rónoci interesów publicznych narzucony, ale przecig-

nity z ca cisoci, moe by zgubny. Kady, cho
troch dowiadczenia majcy, przyzna, e niepodobna

jest oddzieli cakowicie prawodawstwa od rzdu, lecz

i zupene odczenie sdownictwa, jest nader trudnem

i niebezpiecznem. Sprzeciwia si to samemu pojciu

rzdu, któremu Bóg na to da w rce miecz, aby by
obron sprawiedliwoci i postrachem zemu: który rzd
tego obowizku nie spenia, policzone s dni jego. —
Czeui by dla pastwa i dla narodu cakowity rozdzia

wadzy sdowniczej i królewskiej, tego na nieszczcie

mielimy przykad w Polsce. Kiedy Batory, a raczej

Zamojski, dla uwolnienia króla od nucych sdów,
utworzy trybuna, który w zupenej niezawisoci od

Króla i Sejmu by najwyszym szafarzem sprawiedliwo-

ci, prdko bardzo, bo ju za Zygmunta III okazay si
ze nastpstwa takowego urzdzenia. Musiano za uchwa
sejmow dla niektórych spraw, zwaszcza religijnych,

osobne, choby na raz jeden ustanawia sdy, aby wiel-

kich interesów pastwa nie oddawa na up despoty-

zmowi stronnictw politycznych. Lecz i póniej, do ostat-

nich czasów, usiowali królowie tej wybujaej niezawi-

soci trybunaów zapobiega, choby wpywem swoim
na wybór deputatów, tak, eby interes pastwa i Rzpltej

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2 5
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mia w trybunale swoich wyobrazicieli. Nigdy to jednak,

ile byo potrzeba, osign si nie dao; to te owa
absolutna niezawiso sdów od wadzy pastwowej bya
jedn z przyczyn rozerwania interesu królewskiego i szla-

chty. Nie widziano tego w interesach miejskich, bo naj-

wysze sdy miejskie od króla i jego ministra zaleay.
Wicej wszake od króla ucierpiaa szlachta, ucier-

pia charakter narodowy na tej bezwarunkowej niepod-

legoci sdownictw^a. Rzd doziera nie mia prawa,

a pierwszym skutkiem tego niedozoru byo niedbalstwo

sdziów i deputatów w penieniu swego obowizku. Dla
stron tem dotkliwszem ono by musiao, e sdy zasia-

day nie ustawicznie, ale w pewmych kadencyach; »sar-

kaa publiczno na prónujce najwyszej sprawiedli-

woci magistratury«, lecz gdzie by rodek, aby je przy-

nagli do pracy? Gorsza od zwok i niedbalstwa, bya
wyrana stronno i niesumienno sdów, »kiedy sta-

rostowie jus gladii majcy (mówi autor spoeczny) nie

dla publicznej spokojnoci, ale na dopenienie widoków
swych tego miecza uywali, a sdziowie 2 caym pra-

wnego powoania orszakiem majtkami obywateli po-

dug kaprysu i prywaty zarzdzali « '). I wówxzas nawet
nikt nie mia prawa upomnie; nie pomagaa opinia pu-

bliczna, wtedy zwaszcza, gdy sdzia niesumienny móg
si cieszy protekcy magnata, na którego korzy os-
dzi. ^Nieporzdek jak w Tryhunale«^ — byo u nas przy-

sowie. Nie powiemy za wiele, jeli w^ielkie trybunay,

koronny i litewski w wieku XVIII, nazwiemy szko
nieprawoci i hulatyki, a pracujc przy nich palestr,

z liczn czered dependentów i spokrewnionych magna-
ckich plenipotentów, ródem nieustajcej pieni, przy-

czyn czstych powanie domów i rodzin
; jeli jej przy-

piszemy ogólne znienie zmysu sprawiedliwoci i nie-

') Listy posa do ojca na wsi mieszkajcego, 1788, Cz IV, s. 10.
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rzetelno w narodzie^ a nadto skrzywienie poj polity-

cznych^ jak to w swojem miejscu zobaczymy. Wprawdzie
nie brak dzi pisarzy, którzy z godn lepszego uytku
malowniczoci; opisuj uczty pijackie trybunaów; za to

powaniejsi spóczeni autorowie nie znajduj dosy wy^
razów oburzenia na lekkomylno i niecnot, z jak
wymierzano w nich sprawiedliwo. »Trybunay, mówi
Staszyc, niesprawiedliwoci byy, ale dowodem, kto

tego roku mocniejszy « *). Ile tam zagniedzio si pod-

stpów i gboko wystudyowanego oszustwa, ile legal-

nych, a codzie praktykowanych sposobów, aby prawo
obej, aby spdzi sprawc z regestru, ile zrcznoci
w kaptowaniu lub kupieniu sdziego, wiadczy midzy
innemi Krasicki, który wiernie w swym Dowiadczyskim
opowiedzia, na co sam patrza, jako prezydent duchowny
trybunau lubelskiego. — Za czasów Stan. Augusta chwa-

lono powszechnie Ks. jeneraa ziem podolskich, trzech

Maachowskich, Dembowskiego i Krasiskiego^, e w cza-

sie swego marszakostwa cile przestrzegali sprawiedli-

woci, ale samo ich uwielbianie jake niekorzystny

rzuca cie na innych!... Nie byo w trybunale dla ubo-

giego sprawiedliwoci ; bez potnych zasobów i bez

silnych pleców, jake uj si za swe prawo! Jeden
traktament dla pp. deputatów i mecenasów^ zjadby by
majtek chudego szlachcica. Wielkie rody wysilay si
na sejmikach, by przeforsowa swego deputata ; laa si
krew, zrywano sejmiki, i byo o co, bez swojego w try-

bunale czowieka nikt nie by pewny, jak sprawa jego

wypadnie.

Do tych przyczyn dodajmy brak systematycznego

kodeksu, wadliw redakcy polskich konstytucyj i wie-

lo praw pomocniczych, któremi si w sdach posu-
giwano. »Jeeli zawio prawa i zbytek formalnoci

') Przestrogi dla Polskie ^79^) s. 90.

25*
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(pisze Stackelberg) czyni wszdzie rozpoznanie sprawie-

dliwoci nader trudnem, to w tym kraju trudno sto

razy jest wiksza«. Ustawa nakazywaa wprawdzie, e
sdziowie i deputaci maj zna prawa krajowe, ale e
zazwyczaj adnej teoryi nie uczyli si, i co najwicej

w praktyce nieco z prawem oswajali si, e nadto przed

objciem urzdu przed nikim egzaminów nie skadali^

wic i to postanowienie, jak tyle innych, zemu nie za-

radzio. — Dodajmy w kocu, e prawo nie obmylio
wykonania wyroków sdowych. W sprawach cywilnych

strona wygrywajca wykonywaa je sama; lecz gdy
przeciwnik by mocniejszy, a ustpi dobrowolnie nie

chcia, wyrok z takim mozoem i kosztem otrzymany,

na nic nie suy. W sprawach kryminalnych, ustawa

wtedy tylko na starostów wkadaa obowizek egzekucyi^

gdy chodzio o zbrodnie stanu; do wypenienia kary za

krzywdy prywatne, choby te najcisze, wadza staro-

ciska wcale si nie mieszaa. Ile wyroków musiao tem-

samem zosta bez egzekucyi, ile krzywd bez naprawy,

jaka zachta dla wszelkiego rodzaju zuchwalców!... Nie

chcemy przytacza, co mówi Essen o polskich trybuna-

ach i o szerzcej si przez nie demoralizacyi. Obraz to

bolesny i moe jednostronny ; wszelako i yczliwsi nam
cudzoziemcy powiadaj, e polskie trybunay s przed-

miotem miechu i szyderstwa w Europie *). Konstytucya

z roku 1532 orzeka, e »wolno jest gwat gwatem ode-

prze«. W praktyce, jaka si przez dugie lata bezrzdu
w^ywizaa, nietylko wolno, ale potrzeba byo koniecznie

gwat gwatem odpiera ; a kto tego nie móg, musia
'Cierpie. Cierpia chop wszystko, czem si go podobao
oboy; cierpia yd, kiedy si nie móg pienidzmi

wykupi; cierpia mieszczanin, kiedy nie zdoa sobie

uprosi pomocy asesoryi lub wojewody; cierpia nako-

^) Kausz: Nachrichten iiber Polen. Salzburg, 1793, II, 19.
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niec i szlachcic drobniejszy^ kiedy si hardo stawi s-
siedniemu pankowi. » Uchowaj Boe^ mówi Staszyc^ eby
który szlachcic odway si stan przy prawie^ przy

dobru powszechnem, albo sprzeciwia si któremu z tych

dumców ! Szczliwy^ jeli na miejscu nie by rozsieka-

nym : odtd ani w drodze^ ani w domu nie mia ycia
bezpiecznego. Odbiera wkrótce pozew^ i dokumenta, e
cudz wie posiada, i tak wszystko przed górujc dum
paszczy si musiao«.

§• 63.

Pierwsza próba odrodzenia si Rzdu.

Pod niezawisymi od króla hetmanami zgina woj-

skowo, z niezawisym podskarbim, skarb pustkami

wieci, w niezawisych trybunaach przepada do szcztu

sprawiedliwo. Nie byo bezpieczestwa ani dla pa-
stwa, ani dla poddanych. Tego ducha niezawisoci ukróci,

naprzód we wadzach, potem w indywiduach, musiao
by pierwszem zadaniem reformy, jeeli Rzplta nie miaa
sama rozerwa si na sztuki wprzód, zanim j ssiedzi

rozerw.
Reforma Czartoryskich wprowadzia pewien ad do

wojskowoci i skarbu, i na tem stana. Sejm z r. 1768

tyle zrobi dobrego, e na komi.sy wojskow woy
w^ykonanie wyroków sdowych. Ale to wszystko utono
w bezadzie, jaki w epoce konfederacyi barskiej zala

Rzplt. Nadszed sejm rozbiorowy. Nie tu miejsce opo-

wiada, jakie zamiary i wpywy krzyoway si z sob
przy urzdzeniu Rady Nieustajcej ; tu chcemy przyjrze

si jej w tej postaci, w jakiej ona zjawia si, skutkiem

mozolnych stara Króla przez cig lat 1774 do 1776.

—

Konstytucya z r. 1776 ow^iadcza, e chce po tej Radzie,

aby ona wraz z Królem, nie wdajc si w prawodawstwo
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ani w moc sdow, pilnowaa egzekucyi prawa^ któremu^

gdyby ktokolwiek by nieposusznym lub samowolnie

tómaczy je way si, Rada, dzierc zwierzchni nad
nad wszystkiemi instytucyami wadz, takowych tóma-
cze nie dozwala, one rezolwowa et vim legis executi-

vam majca, prawa do skutku przeprowadza powinna
bdzie. A wszystkie ministerya, juryzdykcye i wszelkiej

kondycyj obywatele Rzpltej jej rezolucyj i napomnie
jak najzupeniej sucha maj, sub poena suspeitstonis ab

officio w^ razie nieposuszestwa, której to karze tylko

sdziowie ex judicato ulega nie bd.
Trzeba przyzna, e Rada w ten sposób opisana,

posiadajca moc wykonywania praw i wyroków*, dozo-

rowania urzdników i zawieszania ich w urzdzie w razie

oporu, miaa gówne atrybucye prawdziwego rzdu, ja-

kiego Polska od dwóch wieków nie znaa; bya, jak si
wyrazi kaszt. Opacki, tym szczliwym wynalazkiem, na

który przodkowie nasi wpa nie umieli. Ale mniej ona

ujmowa nas bdzie, kiedy si rozpatrzymy w jej urz-

dzeniu i skadzie : krok to by naprzód ku wyjciu z bez-

rzdu, ale w kierunku republikanckim, kosztem wadzy
królewskiej. Dla nadania Radzie wikszej powagi, odarto

Króla z prawa dystrybuty ; zostawiono mu tylko mono
wybierania jednego z trzech kandydatów^, przedstawia-

nych przez Rad. Nadto Król obowizany by przyj
i podpisa wszystko, co Rada wikszoci gosów uchwa-

lia; w ten sposób stawa si on tylko dodatkiem, uzu-

penieniem Rady, kosztown dekoracy. — Do skadu
Rady nakazano wybiera trzech biskupów, jedynastu

wieckich senatorów, czterech ministrów i omnastu czon-

ków stanu rycerskiego. Tak rónorodno jej skadu,

traktat gwarancyjny tem tómaczy, e zupena równo
trzech stanów zasad jest rzdu polskiego, e zatem stan

rycerski, jako wchodzi do prawodawstwa, tak i do egze-
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kutywy nalee powinien ^). O takich zasadach nie sy-

szano nigdy w Polsce. Nie mona twierdzi, eby stany

byy u nas równe, eby senat mianowany przez Króla

tyle co on znaczy; podobnie stan rycerski, przypuszczony

do uchwalania praw z kocem XV wieku, nigdy we
wadzy wykonawczej, o ile ona do caej Rzpltej si od-

nosia, udziau nie bra. Byo to nowoci, która zmys
konserwatywny szlachty razia i nie odpowiadaa bynaj-

mniej przewadze ywioów arystokratycznych, bardzo

wyranej po wszystkie czasy w polskiem spoeczestwie ^).

Równie niemi nowoci bya dystrybuta przyznana

Radzie : »bez wadzy rozdawniczej król (mawiano u nas)

nie byby królem, tylko do weneckim « ; w obecnym
wypadku ta zmiana tern mniej moga si podoba, e
TDya oczywistem zamaniem paktów konwentów, które

naród zawsze szanowa. — Byoby lepiej ze starych in-

stytucyj wycign to, co w nich jeszcze byo zdrowego

i do nowych potrzeb pastwa zastosowa. Zdawien da-

wna istniaa u nas Rada senatorska, ad latus regis, na

czas midzysejmowy przydawana; t Rad naleao utrzy-

ma, pomnoy, jeeli ju konieczna, jej czonków, lecz

przedewszystkiem przyzna jej tyle wadzy, ile Radzie

Nieustajcej przyznano. W ten sposób na starych pod-

w^alinach zbudowanoby rzecz jeszcze trwa i dogodn,
nie zapuszczajc si w rewolucyjne nowoci, które jak

przemoc wprowadzone, tak przemoc tylko utrzyma
si day ^).

') §. 4. art. II. 1775.

*) Zanotujmy jednak, e z tym udziaem stanu rycerskiego w rzdzie

do prdko oswaja si poczto, i e byy umysy, co w tem znaczne

ulepszenie widziay.

') Widzielimy, jak zrcznie póniej, na Sejmie czteroletnim opo-

zycya naprzeciw Radzie Nieustajcej dawn Rad senatorsk stawiaa.

Proponowaa j odnowi, ale pod warunkiem, eby wicej wadzy, ni za

dawnych czasów, nie posiadaa.
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W praktyce, skad nowej Rady ze wszech miar

okazywa si szkodliwy. Gdyby do niej sami tylko se-

natorowie byli pow^oyw^ani, musiaoby znale si w niej

wicej dowiadczenia spraw publicznych, temsamem wicej
jednolitoci. Ale wybierana w poowie z senatu, w po-

ówcie ze stanu rycerskiego i ze wszystkich oczywicie

stronnictw, musiaa by zbiorem poj najrónorodniej-

szych i ludzi wcale do rzdzenia niesposobnych. Co
gorsza, tak wybranym, kazano pracowa przez dwa, naj-

wicej przez cztery lata, — i wanie w chwili, gdy
przychodzili do pew^nej znajomoci spraw, usuwano ich

z Rady. Có mogo wypa z takiego uoenia, jeeli

nie chaos, stagnacya i nieustajce kótnie? Wyobramy
sobie rzd taki, trzydziestu szeciu czonków liczcy,

pod kierunkiem Króla, jak np. August III! Oczywicie'

prdkoby w nim przyszo do zupenego rozstroju i do

wikszego jeszcze ni dawniej rozerw^ania Rzpltej. Jake
si to wic stao, e Rada • midzy sob nietylko nie

zwania si, ale pomimo sprzecznych ywioów, jedno-

stajny zaw-sze wypeniaa program ; e nietylko nie za-

niedbaa swych obowizków, ale pomimo szczupych za-

sobów, któremi rozrzdzaa, w kadej sferze umiaa na-

da popd yciu publicznemu; e w kocu, pomimo tak

dugiej anarchii, porzdek i bezpieczestwo nastay

w kraju? Na te pytania fakta odpowiedzi.

Popd dany Radzie przez Króla.

Rada podzielona bya na pi departamentów^ : za-

graniczny, marszakowski, wojskowy, sprawiedliwoci

i skarbowy, z których pierwszy czterech czonków, inne

po omiu liczyy. Kademu przew^odniczy waciwy mi-

nister, z wyjtkiem sprawdedliw^oci, w którym biskup

prezydowa; przy kadym byy osobne biura opacane,
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podobnie jak pensye konsyliarzy, ze skarbu Rzpltej.

Departamenta zebrane razem tworzyy Rad in pleno^

która odbywaa sesye we wtorek i pitek. W nieobe-

cnoci Króla prezydowa na ogólnem zebraniu prymas
albo inny biskup. Przed kad atoli sesy Król zgro-

madza u siebie prezesów departamentów, referentów

spraw i sekretarzy, z nimi przechodzi celniejvSze interesa

i decyzye przygotowywa. Czujno królewska nie do-

puszczaa zalegoci w sprawach i Radzie nadawaa je-

dno kierunku. — Obok piciu departamentów Rady,

mia Stanisaw August tyle wasnych kancelaryj, które

sam opaca. Kierowane przez ludzi zdolnych, pracowi-

tych, od Króla wycznie zawisych, miay one na celu

uatwi zadanie Rady, prdko jednak przyjy czynnoci

niektórych departamentów i stay si niejako waciwym
rzdem ^). Nie mogo by inaczej. Konsyliarze Rady,

zmieniani co lat kilka, do pracy mao wdroeni, nie-

oswojeni z tokiem interesów, musieli koniecznie uledz

wpywowi Króla, który zajty by cigle, posiada nad-

zwyczajn atwo pracy i, dziki swym urzdnikom,

wszystkie interesa mia w pamici. Widzielimy, jak

zarzd caego wojska przeszed w rce jen. Komarzew-
skiego, który nie by nawet konsyliarzem Rady

;
podo-

bnie ca korespondency zagraniczn prowadzi Król

bd sam, bd przez szefa gabinetu Kiciskiego. Do
spraw, które programem Rady nie byy objte, utrzy-

mywa Stanisaw August osobnych pomocników, któ-

rych albo stale nagradza albo czstemi wspiera dat-

kami. Tak podkanclerzemu Chreptowiczowi zleci czuj-

no nad sejmikami i trybunaami na Litwie, w czem

mu pomaga Dziekoski ; Ru mia sobie oddan woje-

') w epoce, o której mówimy, byli dyrektorami kancelaryj królew-

skich : Dzieduszycki , Kiciski , Badeni , Ghigiotti i Glaire ; oprócz tego

jener. Komarzewski ze sw kancelary wojskow. Wszystko to razem two-

rzyo jakoby osobne ministeryum.
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woda Stempkowski, Wielkopolsk Raczyski, póniej

jen. Gorzeski. Prócz tego^ po województwach mia sta-

ych korespondentów, kt<>rzy mu o wszystkiem donosili

i na których listy bezzwocznie odpowiada, takimi byli

:

podkom. Michaowski w Krakowskiem, Polityo w Chem-
skiem, Grocholscy w Bracawskiem, Rzyszczewski na

Woyniu, podkom. Lipiski na Podolu i w. i. Sprawy
kocielne powierzy Król bratu swemu Prymasowi, który

prócz metropolii, i dyecezy krakowsk administrowa
i tym sposobem znaczn cz Korony mia w bezpo-

rednim duchownym zarzdzie; z nim si znosi Ghi-

giotti, dyrektor kancelaryi rzymskiej ; w interesach atoli

Kocioa unickiego Król sam korespondowa z metro-

polit Smogorzewskim. Wszystko to si dziao w do-

brem porozumieniu z Rad, niekiedy w jej imieniu, ale

waciwie po za Rad. Wiele zalee musiao na do-

brym wyborze konsyliarzów Rady, i do tego Król do-

chodzi zwykle przez ugod ze Stackelbergiem ; ale ja-

cykolwiek oni byli, czynno królewska nie ustawaa
nigdy, owszem wyprzedzaa, zastpowaa Rad, tak, e
ostatnia suya, mona powiedzie, za narzdzie, a przy-

najmniej za do wygodn podpor, czasem i zason
pracy i woli królewskiej.

T nieustann zabiegliwoci, t dobr wol, by
z kadej okolicznoci korzy dla kraju wycign, przy-

tem niestrudzon dla swych poddanych usunoci^
przyszed Stanisaw August, pomimo znacznie uszczu-

plonych atrybucyj Korony, do duo wikszej w Rzpltej

wadzy, ni j posiada którykolwiek z jego poprzedni-

ków od pótora stulecia. wiadczy o tem Essen tak

skpy i trudny, ilekro zmuszony jest co powiedzie

na pochwa Stanisawa Augusta. Atoli koniecznym wa-

runkiem tej przewagi Króla w Rzpltej byo poparcie

ze strony Stackelberga i, co zatem idzie, ulego dla

niego ; bez pomocy Ambasadora nie byo podobna ani
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opozycyi zwyciy, ani swoich w zwartym szeregu

utrzyma. Nie byo to win Stanisawa Augusta lub jego

tylko udziaem. Oddawna duch opozycyjny by góra

w^ narodzie; przez opozycy prdko zarabiao si na

popularno, daleko prdzej i bezpieczniej, ni prac. Od-

dawna rzd w Polsce by nad wyraz trudny i wymaga
tak wielkiego natenia, aby usun przeszkody od swoich,

e wtedy, gdy si je przeamao szczliwie, mao ju
pozostawao si, by zrobi co dodatniego. Na marnem
szamotaniu, na bezpodnej i zjadliwej krytyce, na dro-

biazgowem dokuczaniu tracono czas i zasoby. Ileto

pracy zadaa walka o zamknicie Sotyka, walka naj-

niesprawiedliwsza : Sotyk sam, w ostatniej chwili przed

mierci przyzna, e Bóg ukara go odjciem rozumu
za pych *). Ile trudu, kosztów i zmartwienia przyniosa

sprawa Dogrumowej ! Ile i jak wielkich potrzeba byo
wysile na to tylko, aby si uchroni od matactwa i zu-

chwalstwa jednego tylko Branickiego ; a ile jeszcze za-

chodów i pamici, aby czyj próno oszczdzi, roz-

broi draliwo, uprzedzi gniew i dsy ! Rzecz prosta

e gdzie dodatnich ywioów tak mao, a przeczcych

i burzcych nieskoczenie wicej, tam bilans rzdowy
musia by bardzo lichy, nawet przy pomocy rosyjskiego

kontrolora. Trudno bez gbokiego smutku czyta dya-

ryusze sejmów, po których nic nie zostawao, prócz

dymu i swarów, i jakiej, z wielkim mozoem wyebranej
drobnej poprawki. W takich warunkach byoby to ju
wiele o Radzie Nieustajcej powiedzie, e przez czas

jej trwania, nic bardzo zego nie stao si w Polsce;—
byoby ju wiele, bo tego powiedzie nie mona o a-
dnej innej epoce z czasów Stanisawa Augusta!

*) Mamy w rku listy Sotyka, pisane w czasie uwizienia, które

dowodnie wykazuj, e cierpia chorob umysow; dopiero na chwil

przed mierci, jak to nieraz si zdarza obkanym, odzyska przytomno.
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Jednak, jest co wicej z tej epoki, co wiadczy
o Radzie. Wiemy ju, ile dokona departament wojskowy
a waciwie Komarzewski; lecz i inne departamenta nie-

zupenie zostay w tyle ; wszystkie zostawiy lad swej

czynnoci. Kiedy dawniej policya marszaków sam tylko

stolic miaa w swojej pieczy, do zreszt interesownej,

od ustanowienia Rady departament marszakowski urz-
dzi w^ caej Koronie komisye boni ordinis ; te z oby-

wateli zoone i pod kierunkiem wojewodów pracujc,

zajy si uporzdkowaniem miast celniejszych. Wydo-
bywano fundusze miejskie, które poszy w^ zapomnienie,

naprawiano ratusze i kocioy, odkopywano dawne bruki,

zaoono szko lekarsk, której przeznaczeniem byo
wszystkie okolice w lekarzy opatrzy, oczyszczono kraj

z tumów ebractwa, wdrowników, a nieraz, przy po-

mocy w^ojska, i band zbójeckich. — Departament skar-

iDOwy, cznie z komisy, mia t gównie zasug, e
cilejszym poborem podatków, chocia sejm nowych
odmawia, pomnoy w cigu lat dwunastu dochody

Rzpltej o pi milionów zotych ; e bilans skarbowy
wykazywa zawsze przewyk dochodów; e rok 1788

zamknito z trzema milionami oszczdnoci, co wiad-
czyo najlepiej o dozorze i gospodarstwie, o których

przy podskarbiowskich rzdach, ani mowy nie byo *).

Z tym departamentem czy si komisya górnicza, któr
Król pod prezydency bisk. Szembeka ustanowi ; dziki

jej, produkcya elaza, prawie zupenie zaniedbana, od-

ya tak szybko, e i potrzebom kraju czynia zado
i dostarczaa znacznego towaru zagranicy. Tu wspomnie
trzeba take o zawizanej, za staraniem departamentu,

kompanii handlowej czarnomorskiej, która wasne statki

ze zboem polskiem a do Marsylii wyprawiaa; nie jej

wina, e z wybuch wojn tureck musiaa zaniecha

') Ob. mow Fryd. Moszyskiego 15 stycznia 17J
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tej nader wanej dla prowincyj poudniowych usugi.—
Departament sprawiedliwoci mia zadanie najcisze,

i porówno z wojskowym najwicej Radzie przysporzy

nieprzyjació. Bez nowych kodeksów^ bez uproszczonej

procedury^ bez szkoy prawa i sdziów patnych ze skarbu

a podlegych egzaminom^ nie móg on krzyczcym nie-

dostatkom zaradzi, ani w cigu lat dwunastu odwali
ze, dwuwiekowym nasypane niedozorem. AVszake,
objaniajc wtpliwoci prawa, zapobiega wykrtnemu
jego tómaczeniu; raporta, których domaga si o liczbie

spraw osdzonych, znaglay niektóre przynajmniej sdy
do pilniejszego speniania swoich obowizków. Król
szczególn na wielkie trybunay zwraca baczno, za-

chca ludzi prawych i wyksztaconych do sdziowskiej

godnoci, przeznaczy z wasnej szkatuy marszakom
trybunalskim czterdzieci tysicy corocznej pensyi, aby
tej kosztownej funkcyi obywatele mniej bogaci mogli

si podejmowa. Mielimy w rku wiele listów, wiad-
czcych o jego troskliwoci w materyaach sdowych.
Pomnc na to, jak mówi, »e z obowizku królewskiego

winien doziera sprawiedliwoci*, wzywa marszaków,
aby pilnowali kompletu, aby bez wzgldu na opónia-

jcych si deputatów rozpoczynali sdy, aby nie do-

zwalali im wyjeda, jeliby sesye byy przez to przer-

wane. — O departamencie zagranicznym najmniej, bez-

wtpienia, da si powiedzie. Wszystkie jego starania,

a byy dugie i mozolne (wiadcz o tem pozostae noty),,

wszystkie zachody, aby zdzierstw^a i szykany komory
pruskiej zagodzi przynajmniej, jeli nie usun, rozbi-

jay si o bezprzykadny cynizm Fryderyka II i o sy-

stematyczne pomiatanie sabym rzdem polskim, którego

przedstawie chyba wtedy sucha, gdy Stackelberg uj
si za nie. Wspomnijmy przecie, e jak inne departa-

menta wyday w tym czasie kilku ludzi uzdolnionych,

tak i w zawodzie dyplomatycznym uformow^ali si pod
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kierunkiem Króla sumienni i poyteczni pracownicy:
Dzieduszycki, Deboli^ Bukaty, Chrzanowski (w Stam-
bule); pozakadano te stale w kilku punktach rezy-

dencye i konsulaty, które niejak protekcy polskim po-

drónym i polskim interesom zapewniay.

§. 65.

Niedostatki nowego Rzdu i jego przeciwnicy.

By wic w kadym wydziale administracyjnym

postp, i nie jednorazowe, ale systematyczne ku napra-

wie denie. Nie powiemy dlatego, aby Rada woln
bya od wad i bdów ; ow^szem, byy one, a wypyway
z samej jej organizacyi, o czem ju wspomnielimy,
i z podupadego charakteru narodowego. Bóg daje na-

rodom, na pocztku ich historyi, wielkich rzdców, pe-
nych siy i geniuszu administratorów^ ; ale który naród

dobrow^olnie roztrwoni elementa rzdowe, ten tylko

dugim trudem moe do nich przyj napowrót. Dopóki
-sucha i wspiera rzdu nanowo si nie nauczy, dopóty

lekkomylnoci albo niesfornoci rzdzonych odpowiada
bdzie chwiejno albo gwatowno, albo twarda pycha
rzdzcych; rzdu trwaego tam nie bdzie. Rada Nie-

ustajca bya pierwsz prób rzdu w^ spoeczestwie,

które si przez wiek cay obywao bez niego: nic wic
dziwnego, e ta próba z wielu miar bya nieudoln. Po-

woani od puga administratorowie niechtnie imali si
pracy; nierani, nieprzezorni w wykonaniu, w zdaniu

swojem i w swych postanowieniach nie mieli tej po^

wagi i energii, jaka najwyszej zwierzchnoci przystoi.

Nie ufali jeszcze swej wadzy. Zaciankow^a dobrodu-

szno i ociao cechoway t instytucy: protekcy,

wzgldy ssiedzkie wiele u niej wayy, có mówi
o instancyach albo reklamacyach mocarstw zagranicznych !

Najbardziej w^szake pozbawiay j odwagi opozycyjne
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krytyki i narzekania; pomimo urzdowego zakwitowania,

jakie na kadym sejmie otrzymywaa^ Rada po kadym
czua si pobita^ omdlona. Niepoparta od swoich^ owszem
zawsze oskarana, musiaa sam natur rzeczy nachyla

si ku temu, kto jej broni, a by nim, jak wiadomo,

ambasador rosyjski. Nie rozumieli tego nasi sejmowi

politycy ! . . . Przytem adnej tajemnicy urzdowej nie

umiano w niej dochowa; kady minister zagraniczny

mia pomidzy konsyiiarzami przyjació, którzy mu
o w^szystkiem donosili. Rzecz prosta, e i to odzierao

j z powagi. Grube niedostatki, jak widzimy, kaziy t
machin rzdow, chocia nie te, o które j powszechnie

obwiniano. Wszystko atoli zwaywszy, i w porównaniu

z przeszoci, bya ona znacznem ulepszeniem. Z cier-

pliwoci, z dowiadczeniem, z oczyszczonemi bardziej

indyw^iduami, mona byo i z tego rzdu doczeka si
istotnych dla kraju korzyci i — co jeszcze waniejsza —
zasuy na lepszy ^).

^) Musimy cho mimochodem odeprze tu zarzut, który nowsi hi-

storycy czyni Radzie, zowic j rzdem oligarchii. Wanie przeciwnie,

dopiero z nastaniem Rady zepsuta arystokracya traci pocza wyczn
w Rzpltej przewag, i w stanie rycerskim zjawia si poczli ludzie z pe-

wnem dowiadczeniem spraw i zdrowszemi pojciami politycznemi. Wyra-

zio to kilku mówców na sesyi z dnia ii stycznia 1789, jak Kocia-
kowski, kaszt. Malczewski. Jerzmanowski a zwaszcza Suchodolski (smo-

leski). Ten ostatni tak si odezwa: „Niech kto chce gani t form rzdu,

do której stan rycerski wchodzi zacz. Ja mówi, e najwiksze na ten

rzd rzucane plamy, nie przymi tej sawy dla niego powinnej, i od na-

stania onego nie mielimy domowej wojny, uboszy nie lka si moniej-

szego w kraju, a równo pod nim tak dojrzaa, e przemoc nie bya stra-

szn saboci. Stan rycerski nieraz dawniej bdzi, bo w czasach midzy-

sejmowych, nie wiedzc, co si dzieje, by w bd wprowadzany pozorem

obrony wolnoci. Zastanów si, Stanie rycerski, azali nie przyjdzie z kolei,

e tracc dzi miejsce, w stray skarbowej, usyszysz potem liberum veto

choby i na konfederackich sejmach (zrywanych z woli panów). A tak

midzy sejmem do Rady wchodzi nie bdziesz, a sejmy przez liberun veto

koczy bdziesz".
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»Od ustanowienia Rady Nieustajcej (pisze Staszyc),

Polska nie stoi ju nierzdem, lecz narody jak królów
przedtem, tak teraz Rady nienawidzi. Na sejmach nie-

spokojny, jakby najszczliwszym by, sam nic nie radzi,,

tylko na Rad krzyczy « ^). Potem, comy wyej przed-

stawili, nie trudno nam bdzie odkry prawdziwe ródo-
tej nienawici i krzyków. adna naprawa szersza nie da
si przeprowadzi bez obraenia skrzywionych poj, za-

dawnionych narowów, pasoytnych interesów. » Szlach-

cicowi, mówi Starowolski, w XVII wieku wolno y,,
jak si podoba, nierzdzi si adnym przepisem, tylko

cnot i uczciwoci«. Nie now wic bya ta maksyma.
Przywyky od kilku wieków do zupenej niezalenoci
i samowoli, jake on mia poj, e go prawo i wadza
mog do czego przymusi; jak cierpie, e na nim
egzekwuj podatki; e do domu jego, tej y>witoci nie-

tykalnej^^ wchodzi urzdnik i — proh dolor — onierz
zaciny; e nie czekajc na jego dobrowolne poddanie

si, ka mu uszanowa i speni wyrok sdowy ; e
w razie najazdu, naruszenia publicznej spokojnoci i tym
podobnej fa7ttazyi , chwytaj go be sdu i zamykaj
w wizieniu. Bya to nieznona tyrania, na któr, »wolny

Polak, w wolnej zrodzony Rzplcie«, naraony by nie

ma! »Nowych to dopiero czasów wynalazki«, dzieo tego

»potworu« Rady, wraz z jej departamentami. Gdyby
to obca rzdzia wadza, atwiejby znie podobn nie-

wol; ale przed swoim — jak ugi karku! Wic nie-

do, e »na despotyzm Rady szlachcic odmawia po-

datków «, ale na sejmikach i sejmach roztacza swe ale.

—

Jeszcze goniejsze podnosili skargi juryci, mecenasi.

') Krzyki na Rade (mówi tene autor dalej) musz w kocu do

tego doprowadzi, e czonkowie t magistratur skadajcy, sprzykrz sobie

swój obowizek, i po dawnemu prawo zostanie bez wykonania. Rzplta

bez rzdu. I byoby do tego przyszo, gdyby nie ciga Króla czynno,

a take — gdyby nie poparcie dawane Radzie przez Stackelberga

!
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klasa w dawnej Rzpltej po magnatach najwyksztacesza,

ale te najmniej sumienna, obrotna, zwizana z sob
i wielce wpywowa; umiejca w stosie praw zawsze co
dla siebie znale, z kadego wyroku nowy wywiza
proces, do kadego kontraktu takie wsun wyraenie,

któreby do wtpliwoci i sporów podan dao okazy.
Rezolucye Rady Nieustajcej i dozór Króla zagraay
jej najdroszym interesom, wciskay si tam, gdzie dotd
juryci wycznie i wszechwadnie nad krajem panowali.

Inde irae. »Z tej to kuni (mówi cytowany po wielekro
pisarz) wykute byy wszystkie pioruny na Rad mio-

tane« *). Poczto woa, e Rada, majc wadz tóm-
czenia praw, przywaszcza sobie moc sejmow, e ten

»wice sejm« wkrótce sejm zastpi ; a e u nas nie byo
prawie nikogo, coby nie mia procesów i nie zalea od

adw^okatów, w^ic prdko ich opinia staa si opini

znacznej liczby szlachty. — Lecz byy jeszcze inne, ca-

kiem róne przyczyny tej niepopularnoci Rady. Pomimo
klsk, jakie na kraj cigny dawniejsze próby detro-

nizacyi Stanisawa Augusta, wiksza cz rodzin ma-

gnackich nie moga strawi, a do ostatnich czasów

>y Cioka na tronie«; Radziwiowie, Sapiehowie, Jabo-
nowscy, Sanguszkowie, Rzewuscy, Ogiscy, Sukowscy,
a nadewszystko Potoccy, nie mogli si pogodzi z wy-

niesieniem Poniatowskich, tem mniej patrze spokojnie,

jak Król przez Rad wadz sw^ utrwala, i nawet sej-

mem ju rzdzi. Wiedzieli oni dobrze, co rozumie
o mniemanym despotyzmie Króla czy Rady, o niebez-

pieczestwach, grocych wolnoci narodu. aden umys
janiejszy takowego niebezpieczestwa nie przypuszcza.

»Rada Nieustajca (mówi autor Listów do Stanisawa

Maachowskiego) jest bardzo przydatna dla doskonaej

i agodnej monarchii, dobrze odpowiada rzdowi ogól-

') Listy posa do Ojca etc. Cz. V, str. 33.

Ks. W. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2
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nemu w podobnych widokach . . . Lecz jeeli chcemy mie
Rzplt, uchylmy Rad<:< ^). Dla ludzi z bystrzejszym po-

gldem byo i to widoczne^ e jeeli Rad utrzymywaa,
prócz Stackelberga, zrczno i czynno królewska, to

i Król zyskiwa przez ni coraz to wikszy wpyw
w Rzpltej. »Zostawmy Rad, dodaje tene autor, a b-
dziemy mieli monarchi jedne z przyjemnych « — i Sta-

nisaw x\ugust bdzie prawdziwym Królem ! Temu wa-
nie naleao przeszkodzi. Ale bi w Króla, zwaszcza
na sejmie, nie wypadao! za to bi w Rad zawsze si
godzio. To te we wszystkich deklamacyach, a do znu-

dzenia powtarzanych i miesznych sw przesad o prze-

biegoci i wytrwaoci Rady, o jej strasznej potdze,

które szlachta z ust magnatów co do litery przyjmowaa,
trzeba czyta midzy liniami — Stanisawa Augusta.

Obali Rad, ca administracy odda pod nadzór bez-

poredni Sejmu, a wnet Stanisaw August stanie si —
nicoci, jak by August III!...

§• 66.

Starania Króla o utrzymanie Rady Nieustajcej.

Tak wic samowola lub ciemnota szlachtv, chci-

wo jurystów i zazdro magnacka, ci byli trzej gówni
nieprzyjaciele, którzy si spiknli na wywrócenie Rady.
Popieraa je w dobrej wierze opinia publiczna w War-
szawie, która chciaa dokuczy Stackelbergowi; popie-

rali swem milczeniem i ci, którzy, cho uznawali poy-
teczno Rady, nie mieli pyn przeciw wodzie. Wobec
takiej konspiracyi, Stanisaw August, jakkolwiek naj-

mocniej by tem przejty, e Sejm kasujc Rad, za-

gwarantowan traktatem, zgotuje nieszczcie narodowi,

') Listj/ etc. Cz III, str. 45 i 14.
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pojmowa przecie jasno, e uratowa t niagistratur

bdzie ju niepodobna. Ba si zerwania z Rosy, ale

bardziej jeszcze zerwa z narodem nie chcia. Broni
Rady i sowem i drukiem^); przyznawa, e mu w tej

obronie trzeba stawi si mocniej
;
pomimo to mikn,

ustpowa ...

Stackelberg, niepokojony coraz bardziej ciwianiem

si Króla, owiadczy mu w obecnoci Prymasa (24 gru-

dnia), e musi donie Imperatorowej, jak dalece moe
ona liczy jeszcze na przyja Króla, »o którym powia-

daj, e gotów przyzwoli nietylko na alians z Królem
pruskim, ale i na wypowiedzenie wojny Rosyi«. Stani-

saw zaprzeczy, by o wojnie z Rosy ktokolwiek za-

myla, i zapyta nawzajem, czego po nim da Impe-

ratorowa. »Czy alians z Królem pruskim bdziecie uwaali
za zerwanie ?« — »Nie inaczej « odpowie Stackelberg. —
»A na traktat handlowy z Królem pruskim co WPan
powiesz ?« — »Temu si nie sprzeciwi, ani adnej rze-

czy, do wzmocnienia Rzpltej dcej «. — ^>A wzgldem
Rady, jak?« — »Gdy zechc przemieni imi Rady
w inne (bya odpowied Ambasadora), i nowe dykasterye

utworzy, którychby jednak przedmioty prawie takie

byy, jak w departamentach radnych, to nas mniej ob-

chodzi« '^). Uchwyci si tej ostatniej myli Król. Po-

niewa opozycya i na sesyach prowincyonalnych i na

Sejmie odgraaa si, e dopóty podatki na wojsko

wstrzymywa bdzie, dopóki nowy rzd midzysejmowy
nie stanie, poda Król (9 stycznia 1789) przez posa Ko-
ciakowskiego projekt »o Straty Narodowej«, które-to

imi, w miejsce Rady do prawa o komisyi wojskowej

ju zostao wprowadzone. Projekt ten, na który Stackel-

') Kilka pism w tej epoce wydanych
,
jak MyHi polityczne dla

Polski, Listy posa do ojca etc, wyszy z natchnienia królewskiego ; nie-

które ustpy, rzecby mona, byy przez Króla ub Prymasa dyktowane.

*) List Króla do Debolego, z dnia 27 grudnia 1788.

26*
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berg si zgodzia usuwajc z pod nadzoru Stray wojsko
i dyplomacy (stosownie do uchwa zapadych), i to

jeszcze bardzo znaczne czyni ustpstwo, e odejmowa
jej wadz tómaczenia praw i uatwia obywatelom do-

chodzenie wszelkich ze strony zwierzchniej tej magistra-

tury pokrzywdze ^). Stra, tak okrojona, bya niezawo-

dnie najniewinniejsz instytucy, i w nikim nie powinnaby
wzbudza obawy. Nie podobaa si jednak opozycyjnym

;

nie Stray oni si lkali, ale Króla w niej zasiadajcego.

e za ustpstwa, w projekcie Kociakowskiego uczy-

nione, mogy wielu przeciwników Rady przejedna (jako

ks. Jenera ziem podolskich sam si za niemi na Sejmie

owiadczy), przeto opozycyjni zmienili taktyk i po-

czli uderza w ten projekt, jakoby dla tego, e wpro-

wadzajc kwesty formy rzdu, wiele tygodni a moe
i miesicy zmitry si musi, ze szkod wojska; usta-

nowione byo raz jeden fpro tunc) podwójne podymne
póroczne oprócz zwykej raty tego podatku patnej

w dniu I marca; pierwsz}^ atoli paragraf tego projektu

da zniesienia Rady Nieustajcej. Byo to nowe za-

rzewie, które wiele swarów wzniecio; rozprawiano przez

trzy sesye (9, 12 i 13 stycznia) nie nad projektami, ale

z ich powodu. Wedle prawda, projekt Kociakowskiego
naleao wzi pod rozwag, ale Marszaek, który dziaa
w cigem porozumieniu z opozycy, ociga si z nim ;

gadano najnieporzdniej, marnujc czas i zarzucajc sobie

') Ograniczenia w atrybucyach Rady, wedug projektu Kocia-
kowskiego, odnosiy si do nastpnych punktów :

1 " Stra nie miaaby

wadzy tómaczy praw ani nakazywa tymczasowej egzekucyi; 2" nie mo-

gaby konfederowa Sejmu jak w r. 1776 i jak Król pragn w r. 1788;

3' nie mogaby komisyi skarbowej nakazywa wypat, jak to byo z wy-

datkiem 50.000 dukatów na przyrzdzenie paacu Ambasadora, pomimo e
Sejm (1768) przyzna na ten cel tylko 30.000 dukatów; 4° nie miaaby

wreszcze prawa zawiesza w urzdzie sdziów o prewarykacy obwinio-

nych, chocia nie byo przykadu, aby tego prawa uya.
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nawzajem jego marnowanie. Opozycya wyrzekaa, e
»rozpoczynajc teraz matery rzdow, oddala si />ro-

babilitaem ustanowienia podatków a zatem i wojska.

Kto bdzie tego przyczyn, odpowie Ojczynie i po-

tomnoci za uchybion tak okazy, która moe ju nie

wróci «. Nareszcie strona królewska okazaa si z goto-

woci do ustpstwa; oznajmi Kociakowski (15 sty-

cznia), e cofa swój wniosek pod warunkiem, e Sejm
przystpi natychmiast do podatków wieczystych, i e
in tractii tych materyj adna inna wtrcon nie bdzie.

Przyjto cofnicie, lecz wnet potem odmieniono ton.

Matuszewicz zapowiada, e na podatki wieczyste nie

pozwali, dopóki istnieje Rada, »nieprzyjacióka wolnoci,

matka nierzdu, córka gwarancyi«. Zómy tylko wie-

czyste podatki, a wnet nam wytómacz, emy ju
wszystko zrobili, i ka nam si rozej. Co najwicej,

pozwala na podatek prohinkowy. Tymczasem ten ostatni

budzi rozliczne w Sejmie obawy. Byy przykady, e
uchwalony tymczasowo, trwa przez dugie lata; po-

dymne, o ile dogodne byo wielkopolskim prowincyom,

o tyle uciskao województwa wschodnio -poudniowe

;

nadto, królewscy posowie podejrzywali opozycyjnych,

e chc pochwyci pienidze, t drog zebrane, i zapali

konfederacy \s caym kraju. Z drugiej strony, opozycya

domylaa si, e Król z czci senatu i Izby zamierza

opuci stolic, przenie si do Kamieca Podolskiego,

albo do Tulczyna i tam pod zason armii rosyjskiej

zwoa Sejm nowy. I w jednem i w drugiem przypu-

szczeniu nie byo praw^dy : ale przy wzajemnej nieufnoci

nie mona byo doj do zgody. Znowu zeszy dwa po-

siedzenia na bezadnej gadaninie (15 i ló stycznia): jedni

za wieczystym przemawiali podatkiem, gdy bez niego

wszystko niepewne i armia zebrana rozej si moe;
drudzy za protunkowym, ale zawsze z warunkiem, by
wprzód ukoczy z Rad. Rzucono myl poyczki, jako
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Sposobu^ któryby bez podatków móg zaspokoi chwi-

low potrzeb. Król przestrzega, e czy poyczka, czy

podatek protunkowy, zawsze to bd rodki o tyle sku-

teczne, o ile na wieczystych podatkach opiera si bd
i zada na sesyi (ló stycznia) od Marszaka, aby w tej

myli przedoy propozycy. Spisa j Maachowski
i przedstawi Królowi, ale doda warunek, e Rada
ma by wprzódy zniesiona. Król opiera si : Marszaek
przy swojem obstawia. Wtedy opozycya przypomniaa,

e wedug aktu prorogacyi sejmowej, pierwej forma

rzdu, potem w^ojsko i podatki traktowane by maj.
Stanisaw^ Potocki zacytowa sowa Fryderyka II, e
»kto chce wiedzie, co si dzieje w Polsce, nie w War-
szawie ma o to pyta, ale w Petersburgu*, e wic,
aby otrz si z tej zawisoci, trzeba skasowa a
do cienia Rad. Król po raz trzeci na sesyi (i6 sty-

cznia) przemawia. » Zupene uchylenie Rady znaczyoby
z naszej strony zerwanie traktatu. Czy byoby to su-

miennie i czy byoby roztropnie ama traktat, nie

majc siy na utrzymanie takowego kroku? Ze zamania
traktatu najwiksze na kraj nasz spyn moe niebez-

pieczestwo. Jake ja mog, kochani obywatele, do-

zwoli, abycie si na to dobrowolnie exponowali, ile

gdy mog znale si sposoby, przez negocyacy przy-

zwoit to samo osodzi i zaatwi, co si zdaje niepo-

dobnem. Wolabym rozczy t matery, i po ustano-

wieniu podatków wieczystych, do niej dopiero przystpi.

Wszak niemal wszystkich sejmujcych byo zdanie, aby-
my naprzód o wzmocnieniu kraju stanowili «. Wzywajc
Sejm do rozwagi i dajc, aby bezzwocznie zaj si
podatkami, Król dla lepszego porozumienia, posiedzenie

na trzy dni zawiesi.
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§. 67.

Upadek Rady Nieustajcej.

Ju drugi tydzie toczya si ta walka, któr vSta-

nisaw August sam jeden waciwie wytrzymywa ; se-

natorowie, cho Radzie w wikszoci przychylni, mil-

czeli. Opozycya chciaa zmczy Króla. Kiedy mówiono
o Stray, w myl projektu Kociakowskiego, odzywaa
si patryotycznie o wojsku i podatkach

;
gdy za Król

od projektu tego odstpi, wracaa do formy rzdu.
Byy to dopiero wstpne harce. Trzydniowa zwoka
pozwolia jej uoy lepiej swój plan i tak przygotowa
szeregi, by waln bitw niespodzianie wydawszy, z kró-

lewskim oporem raz przecie skoczy. Najblisza sesya

miaa ku temu posuy.
Dnia 19 stycznia. Marszaek otwiera narady owiad-

czeniem, e stosownie do woli królewskiej, rzecz toczy
si bdzie o podatkach i upowanieniu do poyczki.
Pierwszy zabiera gos biskup Szembek i mówi —
o Radzie Nieustajcej. Dowodzi, e gwarancya z roku

17Ó8 i 1775 nic nie przeszkadza do zmian w ustawodaw-
stwie wewntrznem, bo inaczej naród nie byby niepo-

dlegym. Gwarancya nie wkada adnych obowizków
na Polaków; ona owszem, na pastwa gwarantujce
wkada obowizek bronienia takiej formy rzdu, jak
si Polakom podoba uchwali. Ta osobliwsza argumen-
tacya opieraa si na ostatniej, tak podstpnej deklara-

cyi Buchholtza, i bya wymierzona na odbicie przestrogi

królewskiej, e nie mona traktatu midzynarodowego
ama jednostronna uchwa. — Gdy biskup skoczy,
Maachowski nie przypomnia, e odstpiono od mate-

ryi, ale da gos posowi trockiemu, Zaleskiemu. Ten
w dugiej i przycikiej mowie po raz setny wylicza

gwaty i uzurpacye Moskwy, której Rada Nieubtaj ica
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jest narzdziem. Ona to jest ródem nieufnoci midzy
Królem i narodem, ona zawad do polepszenia losu

Ojczyzny. Na szczcie ju ona nie istnieje prawnie.

Odjto jej moc nad wojskiem, odjto sprawy zagraniczne,

i w ustawie o komisyi wojskowej powiedziano, e Stray
(nie Radzie) komisya ma ulega. Stra wic jest pra-

wem. Rada bezprawiem, trzeba to wyranie powiedzie
i pozby si przekory, która cay postp prawodawstwa
i stara naszych tamuje. Przedewszystkiem znie Rad,
a potem gadajmy o podatkach. Nowego rzdu nie trzeba

teraz, bo on jest w nas, w sejmie, i tego nic zastpi
nie moe. Stray opisywa take nie trzeba, niech ona

tak bdzie, jak bya dawniej — za Sasów. Rada, gó-
wny nieprzyjaciel wolnoci naszych, przepa dla swo-

bód przygotowana; dopóki ona istnieje, dopóty podatki

bd ródem zuboenia, dopóty w^ojsko narzdziem nie-

woli, dopóty stan nasz pogardy godnym. Zatem stawia

propozycy : Czyli Rady JSlieustajcej ustawa, z jej opi-

sami sejmów lyj^ i lyyS, ma by uchylon lub nie?

Wnet wstaje Sapieha. Zkd si wzia Rada? Oto

cudzoziemska influencya, sprzykrzywszy sobie gwaty,
któremi utrzymywaa si przez lat jedenacie, wystawia
sobie tak magistratur, przez którby spokojnie rzdz
moga. W ciemnociach i kontradykcyach prawa, kon-

syliarze Rady mog wszystko, na co si zechc odwa-

y. Po zmianach w Radzie ju dokonanych lub zapo-

wiedzianych (w projekcie Kociakowskiego), niczem ju
nie bdzie, wic próny na ni wydatek. Nie przypu-

szcza mówca, aby Dwór petersburgski mia o to dba
wiele, czy w tej, czy w innej formie Stra istnie bdzie ?

Ale gdyby te i znalaza si potencya, coby w Polsce

rzdzi chciaa, wtedy zawoabym: »Idmy broni re-

szty Ojczyzny ! nie zwaajmy, jaka sia, ale jaka powin-

no obywatelska! Jeeli nie potrafimy najukochaszej

ocali Ojczyzny, to przynajmniej mogiy nasze przy-
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wróc Polsce t saw, która zwycizkie przodków na-

szych okrywa popioy !...« »Powiedz mi, a wszake
chcemy przystpowa do podatków. A ja powiadam

:

kto nie chce uchylenia Rady, ten nie chce ani wojska,

ani podatków. Bo któby móg da przeciw sobie, da
na to, eby nowe za swój grosz kupowa kajdany lub

zbiera wojsko dla zguby kraju i wolnoci?... A gdyby
mimo to wszystko Rada przez uchwa sejmow miaa
si utrzyma, wtedy nie pozostaoby nam nic do roboty,

jak czemprdzej wraca do stroskanych a w domach od

nas ratunku czekajcych braci, donie im o ich niedoli

i zy ich odebra W" nagrod prac naszych! Rzeklibymy
im : nie moglimy ustrzedz was od niewoli, lecz nie

chcielibymy przynajmniej jej spryn waszym majt-

kiem wzmacnia. Róbcie teraz, co moecie !...«

Biskup przemawia jako statysta, e wedle trakta-

tów nic Polski wzgldem Moskwy nie wie ; Zaleski

jako republikanin; e despotyzm Rady jest nieznony
i jako prawnik, e Rada nie ma tytuu prawnego egzy-

stencyi ; Sapieha wreszcie jako patryota. On nie dba

o niebezpieczestwa, bo od nich kraj piersiami swemi
zasoni, albo zginie dla chway narodu ; on wojska i po-

datków odmówi, i w razie potrzeby zawezwie kraj do

nowej konfederacyi ! Brakowao do scenicznego efektu^

eby kto do Króla odezwa si patetycznie. Podj si
tej roli Suchorze wski. W czaraych kolorach maluje

rozpacz powszechn z powodu ulegoci Moskwie, w ja-

kiej Rada Polsk utrzymuje, z rozczuleniem baga Króla,

aby z tej haby naród wyzwoli, a dla zapewnienia

wszystkim tego szczcia da, eby propozycya Zale-

skiego wzita bya pod dyskusy. — Marszaek tó-

maczy si, e s na stole projekta podatkowe ; dopóki

te cofnite nie bd, nie mona rozbiera innego przed-

miotu. Ale je na szczcie cofaj, otworzona dyskusy.
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Tyle^ jak si zdaje^ byo naprzód uoone ; reszta

miaa si odby zwykym torem. Ronowski twierdzi,

e cokolwiek mówi o Radzie, atwiej od niej otrzyma
sprawiedliwo, nili to dawniej bywao za Rady sena-

torskiej, do której obywatel trudny mia dostp i która

te adnego nieszczcia odwróci od kraju nie umiaa.
Mimo to i on jest za zniesieniem Rady, bo bya samo-

wadn, moga prawa tómaczy, skarbem rozrzdza
nieprzyzwoicie, podnosi konfederacye, zawiesza s-
dziów pod pozorem nieposuszeswa, traktowa z obcemi

mocarstwami. — Nastpuje obszerna mowa Stanisawa
Potockiego, jak zwykle, pena szumnej deklamacyi.

Wielorakie s pobudki do zniesienia Rady, atoli najwa-

niejsz jest ch okazania naszej niepodlegoci. Niech

Rada pierwsza naszej niepodlegoci padnie ofiar! Nie-

bezpieczestwo od Moskwy nie tak wielkie, jakby Rada
uda chciaa. Zapewne, Rada tak jest dogodn obcej

influencyi, e Moskwa wszystkiegoby uy gotowa, aby

jej broni. Nieche broni, tem przyspieszy tylko dzie
naszego powstania ! Niech grozi ten, co czyni zamyla.

Dwoma wojnami zaprztnita Moskwa nie pokwapi si,

by trzeci na siebie sprowadza. Wic nie z obcymi,

ale midzy nami jest tu sprawa. Czego czekamy? Czy

chcemy znikczemni t jedyn por powstania naszego?

Czekaj nas wtedy zorzeczenia i zemsta braci naszej,

bo w nas widzie bd uwiecznicielów klsk, niedoli

i ohydy swojej. Korzystajc z chwili pomylnej, koczmy
bezzwocznie, comy dla szczcia narodu tak chwalebnie

przedsiwzili. Niech nas nie zibi próna trwoga. Usta-

nówmy rzd dobry i wojsko, broni i gwarantowa go

nam zdolne. Ale nic z tego wszystkiego nie bdzie, jeli

Rada zostanie. Ani podatków, ani wojska nie damy, bo

któby chcia dopomaga Radzie do utrwalenia prze-

mocy nad narodem i do tpienia najwierniejszych ssia-

dów naszych

!
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Proszono o iirnum. Kasztelan Szydowski rzek:

Gdy taka jest zawzito przeciw Radzie i przychodzi

j uciyli^ czy nie mona^ dla zapobieenia jakowej

niechci, w grzeczny sposób tego dokona? Jest w War-
szawie p. Stackelberg. Donieby mu trzeba o tym za-

myle narodu, rozumiabym, e moeby si przychyli.

»Niema zgody«, odezwano si tumnie, a Niemcewicz
zawoa: »Krok takowy byby ujm niepodlegoci na-

szej i hab dla narodu !«

TitrnuSy turnus, woano. Posowie królewscy, któ-

rzy dotd nic si nie odzywali, zamiast uy powanych
argumentów, poczli wzrusza mniej przystojne trudno-

ci, tylko dlatego, aby uniemoebni gosowanie. Do
propozycyi uchylenia Rady, jedni dodawali poprawk:
wraz ze wszystkiemi nadaniaini i rezolucya??tt Rady, inni

za: wraz z ca konstytucy 7775 i ijjG r. »Skoromy
tak odwani, mówiono, zniemy wszystko, na co Sejm
rozbiorowy przyzwoli«. Odparto ten art legalnym argu-

mentem, e prawo nie pozwala gosowa na kilka po-

czonych z sob materyj. Maachowski, zwykle tak

powolny w kierunku obrad, nastawa teraz, aby sejmu-

jcy przyzwolili na turnus i aeby Marszaek W. zarz-

dzi gosowanie w Senacie. Trway utarczki czas jaki

;

marszaek 'Mniszech ociga si ze zbieraniem gosów
senatorskich, wszake gdy aden z senatorów go nie

wstrzymywa, gotów by przyzwoli. W tej ostatniej

chwili Król zabra jeszcze gos, lecz mówi sabo, ro-

zerwanie; sn, e i on ju by zwyciony natarczy-

woci opozycyi. Owiadcza, e jak by zawsze tak i te-

raz bdzie nierozdzielny z narodem, któremu koron
zawdzicza: ale wanie dlatego, e chce dzieli jego

losy, czuje si obowizany po raz ostatni go ostrzedz,

co sobie i jemu zgotiije. Chcie dzi decydowa podan
propozycy — wemijcie przezacne Stany na uwag,
dokd to was zaprow^adzi moe!... Któ wie, azali Bóg
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losów nie ju ostatnich dla Polski pozwoli? Któ wie,

azali zastanowiona w tym momencie refleksya nie przy-

oy si do ratunku Ojczyzny, albo nie zastanowiona

nie przyspieszy wiszcego nieszczcia? Radbym, tak

mówi, abym si móg podoba narodowi, ale chc,

eby mi nie wymawia: Królu, czemu nie przestrzeg,

kiedy byo potrzeba? To powiedziawszy, powtarzam, e
czyli w dobrym, czy zym losie, nie bd oddziela si
od narodu, a teraz oczekuj, co przezacne Stany w tej

mierze decydowa bd. — Stanisaw August nie wie-

rzy ju, by zapd opozycyi móg przeama, w^ic, przy-

pominajc tylko, e nie zmieni swego zdania, uprzedza

z góry, e podda si decyzyi Sejmu. To postawienie si
Króla rozbroio do reszty jego stronnictwo. Jeszcze czas

jaki Mniszech czeka ze zbieraniem wotów, ale gdy
Marszaek sejmowy i posowie naglili, zaprosi Prymasa
do zoenia swego zdania.

Prymas odmówi swego wotum. »Pisabym si na

uchylenie Rady nieustajcej, rzecze, gdyby mona po-

chlebia sobie, e takowe uchylenie potrafi wróci Pol-

sce najpikniejvSze prowincye, na tyme Sejmie 1775,

tyme traktatem oddane trzem ssiadom. Ale znajc

i owszem przyczyn lkania si nowych zaborów i nie-

szczliwoci dla naszej Ojczyzny, dla nas i braci naszych,

adnej wic decyzyi ka na ni nie umiem «. — Ze

wszystkiego byo widoczne, e znaczna wikszo owiad-
czy si przeciw Radzie. Czy usuwajc si ze swem vo-

tum. Prymas chcia unikn zbyt dotkliwej poraki, czy

te postawi zasad, e w sprawie objtej traktatem

dwustronnym. Sejm jednostronnie decydowa nie ma
prawa, a tem samem zastrzedz z góry nielegalno de-

cyzyj — do, e przykad Prymasa ca niemal party
królewsk pocign; zaledwie kilku odezwao si z ja-

kim argumentem przeciwnym wnioskowi. Biskup Kos-

sakowski zarzuci uchybienie form prawnych, bo nie
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byo projektu oddanego pod deliberacy, owszem Izba

miaa o podatkach stanowi. By to zarzut suszny,

uczyniony Marszakowi sejmowemu, ale go ten nie pod-

niós. Wojewoda Maachowski, jedyny z Maachowskich,
który wiernie trzyma si Króla, w gosie swoim wy-

powiedzia miao, do czego zmierza opozycya. »Ten

to jest prawdziwy zamiar, aby senat od prawodawczej

oddali wadzy, a Król, aby oddalony od interesów pu-

blicznych, zyska obojtno narodu.

«

Nie odpowiedziano na ten zarzut; w ogólnoci po-

mijano milczeniem argumenta, które trafiay wprost,

albo je zacierano patryotycznemi frazesami, w rodzaju

tych, które Sapieha i Stanisaw Potocki mieli zawsze

w pogotowiu. Na potoki elokwencyi z ust opozycyi

pynce, Zakrzewski odrzek krótko: »Gdyby obce

potencye na w^ymow z nami wojoway, nad kad by-

libymy pewni zwyciztwa, lecz skoro tem ich nie po-

konamy, tylko si, próno czas na obszernych mowach
tracimy. wiadkiem bdzie Dyaryusz, kto marnuje czas«.

Z opozycyjnych naley wspomnie o mowie Ignacego

Potockiego; pokazuje ona, jakie w owej chwili pano-

way pojcia u najlepszych gów tego obozu. Wszystko,

co stanowi warunki dobrego rzdu: egzekucy praw,

dozór sprawiedliwoci, zarzd wojska, wpyw konieczny

na prawodawstwo, a mianowicie poczenie wadz admi-

nistracyjnych w jedno, to wszystko Radzie poczytuje on

za win, dlatego oczywicie, e to wszystko skupiao

si w rku Króla. Kiedy niema Sejmu Nieustajcego,

bezpieczniej jest wadz egzekucyjn rozdziela, ni -
czy; zczenie chyba zagranicy dogodne. To te »pro-

jekt Rady, jak obcym jest wymysem, tak prawo Rady
obc jest przemoc, rzd Rady domowym nierzdem,

codziennem wolnoci podkopywaniem «. Zobaczymy we
dwa lata póniej, jak tene Potocki zmieni zdanie

;

kiedy j^u nie burzy, ale budowa próbowa: rozdzie-
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lenie wadz nie wydawao mu si szczytem rzdowej
doskonaoci. — Ksi Jenera ziem podolskich przy-

znawaa e Rada Nieustajca moe by uyteczn, ale

naduya swej w^adzy, i zreszt od powszeclmoci od-

dziela si nie chce. Inni mówcy powtarzali argumenta

wielekro syszane, albo popisywali si odwag, kru-

szc przemoc Moskwy. atwa to bya odwaga, gdy
Moskwa milczaa, a publiczno przyklaskiwaa z galeryi.

Gosow^anie przecigno si do pónej nocy, 120

gosów^ pado przeciw Radzie, 1 1 za Rad, 62 wstrzymano

si od gosowania. Rada uchylona, opozycya odniosa

stanowcze zwyciztwo. Trzeba te przyzna, e prowa-

dzia walk z wiksz nierównie energi, ni partya

królewska. Obrona departamentu wojskowego bya da-

leko wietniejsz ; rzecby mona, e w niej obóz królew-

ski zuy swe siy. Co szczególnie smutnie uderza, to

sposób, w jaki Rad chciano zasania. Na zaskarenia,

ciskane na Rad, nie umiano da innej odpowiedzi,

oprócz tej, e ona porczona traktatem, e po za ni
stoi Rosya. Nie w samej Radzie, nie w przewiadczeniu

o jej uytecznoci, o szkodach wewntrznych z jej znie-

sienia szukano broni, tylko w potdze Rosyi, a czyniono

to w chwili_, gdy sama roztropno najmniej o Rosyi

mówi dozwalaa, bo s^i jej nie lkano, i wszelka o niej

wzmianka bya suchaczom wstrtn, owszem zwikszaa
niech do Rady. Oczywicie, do byo wówczas ode-

zwa si do patryotyzmu uczuciowego, do ywego za-

wsze pragnienia zupenej niepodlegoci, aby ca t
argumentacy odrazu powali i umysy gortsze porwa
za sob. — Nie pierwszy to raz Król i jego stronnicy

popenili ten bd. Przypomnijmy, e i Komarzewskiego
wraz z caym zarzdem armii, za którym tak wiele byo
do powiedzenia, nie inaczej zasaniano, jak tylko pukle-

rzem Stackelberga, a gdy tej ochrony zabrako, powi-
cono bez walki. Jaka tego przyczyna? Nie inna, tylko
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ta, która co chwila bolenie w naszych dziejach uderza

:

mikko ywioów, które si na rzd skaday i nie-

proporcyonalna przewaga opozycyi.

Cokolwiekbd, uchylenie Rady dokoczyo sze-

regu tryumfów opozycyi, ubezpieczyo jej wpyw w Sej-

mie; odtd ju ona odpowiedzialn bdzie za czynno
lub nieczynno Sejmu. Ale zaraz po uchwale 19 stycznia,

tak dobrze Króla jak jego przeciwników ogarn ciki
niepokój, jak j przyjmie Rosya, co ona powie w chwili,

gdy si z obecnych wywika trudnoci? »Gdy stana
kasacya Rady (pisze Król) Branicki pierwszy zbliy si
do bisk. Infl. Kossakowskiego, proszc go, aby umniej-

sza, jak bdzie móg najlepiej, win jego przed Amba-
sadorem. Biskup odpowiedzia mu: WPan Potemkina
masz po sobie, w^szak nikogo nie potrzebujesz. Na to

Hetman : on tam mony, ale do polskich interesów nie-

mony. A ja znam, e to wasze niedawanie wotów, s
to chowane kije za piecem na nas kiedykolwiek. — To
prawie i marszaek Potocki i inni opozycyjni mówili,

i mocno ich to obchodzi, tak dalece, e prawie równie
oni zwycizcy, jak my przegrani, zostajemy w troskli-

wej niepewnoci, co i jak dalej bdzie« *).

Skoro nadesza do Petersburga wiadomo o tej

pamitnej uchwale, Osterman rzek z naciskiem do De-
bolego; »Ale to jeden z punktów traktatu, utrzymanie

Rady!« Pocz Deboli odzywa si do wielkomylnoci
Imperatorowej, e jej wszystko jedno, jaka forma rzdu
bdzie, byleby bya republikaska. »Pisz oni do W.
Pana, zapyta Osterman, e tu przyl posa ekstraordy-

naryjnego (jakoby z ekskuz)«. Deboli upewnia, e tak

bdzie, ale z niemiaoci, bo sam nie bardzo w to

wierzy. Rzecze Osterman : »Król pruski moe rozumia,

e my si na to, co si u was dzieje, zapalimy. Ale my

') List do Debolego, z 21 stycznia 1798.
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flegmy nie tracimy i na was si nie gniewamy« ^). Ta
wiadomo bya wielkiem uspokojeniem dla stroskanego

Króla — zbyt wielkiem!... »Wanie teraz (pisze on,

koczc sw depesz z 1 1 lutego) odbieram list WPana.
Chwaa Bogu, e o to skasowanie Rady w-ielkiej burzy

tm nie bdzie !« — Kto t »burz« chwilowo zaegna,
co byo powodem tej »flegmy«, której Dwór petersburg-

ski nie zwyk by wzgldem Polski okazywa? na to

pytanie znajdujemy odpowied w korespondencyi Kan-
clerza austryackiego z gabinetem rosyjskim.

Musimy si w niej rozpatrzy.

§. 68.

Zachowanie si Dworu wiedeskiego w obee Sejmu.

Skutkiem przymierza, zawartego midzy Austry
i Rosy, oba gabinety zobowizay si dziaa w War-
szawie wspólnie i jednostajnie, czyli innemi sowy byo
umówione, e minister austryacki, de Cache, popiera
bdzie zawsze hr. Stackelberga, Prdko bardzo poka-

zay si niedogodnoci tego ukadu. Rosya przyuczona

do samorzdztwa w Polsce, nie chciaa si niem dzieli

z adnem mocarstwem ; nie wyjawiaa te Austryi swoich

zamiarów, chocia nie omieszkaa da od niej popar-

cia. Skary si o to wielokrotnie ks. Kaunitz, napróno

;

gabinet petersburgski guchym by na jego przedstawie-

nia. Prócz tego, nie maa sprzeczno pogldów, rónia
te mocarstwa. Rosya w^ymagaa, aby w Polsce wszystko

jej ulegao, a gdy znaczna cz narodu przerzucia si
na stron Prus, i Sejm wbrew jej woli dziaa pocz,
znosia to niecierpliwie, przemawiaa wyniole, gwa-
townie, i nietylko Króla i jego obóz, ale nawet Dwór

') Raporta Debolego, z 30 stycznia i 3 lutego.



Zachowanie si Dworu wiedeskiego wobec Sejmu. ^jy

wiedeski do podobneje gwatownoci wcign usio-

\yaa, bez uwagi, e w ten sposób drani umysy i ua-
twia gr gabinetu berliskiego. Cakiem inne byo dzia-

anie ks. Kaunitza. Przyjte depesze Hertzberga (które

jak wiemy zawsze do Petersburga w odpisie przesya),,

byy mu dowodem, e podeganie Polaków ze strony

Prus nie miao innego celu jak rozjtrzy Dwory ce-

sarskie i skoni je do gronego wzgldem Polski wy-

stpienia, coby Króla pruskiego upowanio do zajcia

Polski zachodniej sw armi. Tego najbardziej Kaunitz

si lka, temu zapobiedz, stao si regu jego polityki,

zdaniem tak wanem, e dla niego, jak zobaczymy, go-

tów by wojny z Porta zaniecha. Nietylko sam w so-

wach i czynach by niezmiernie wstrzemiliwy, i swo-

jemu reprezentantowi w^ Warszawie jak najwiksz za-

leca ostrono, ale tak sam ostrono gabinetowi

petersburgskiemu, bez przerwy, doradza. Obszerna ko-

respondencya dyplomatyczna, której cz chcemy stre-

ci poniej, przekonywa, e Kaunitz dopi celu ; e
umarkowanie, które Rosya po zniesieniu Rady Nieusta-

jcej i póniej okazaa, gównie jego radom przypisa

naley. Czy to umiarkowanie wyszo na korzy Polski,

czy przynajmniej nie mogo by przez ni lepiej, ni
byo, uyte, to inne pytanie, na które nie tu miejsce

odpowiada: ale czytajc te pisma, aowa przychodzi,

e je dzi dopiero poznajemy, i e rady tak mdre,
przestrogi tak zbawienne, nie Polaków, lecz Rosyi do-

chodziy.

W pocztkach Sejmu, Kanclerz austryacki widzc
rosnc w umysach fermentacy, przesa panu de Cache

godn uwagi not. Nie tai w niej najywszej obawy, e
zapa patryotyczny, niechciami osobistemi wzmocniony,

moe na Sejmie przytumi rozwag i stworzy szereg

zudze, za które Rzplta drogo kiedy zapaci. Do rzdu
takich zudze zalicza, e Rzplta jest w monoci obecnie

Ks. w. Kalinka. Sejm czteroletni. T. I. 2 7
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tak sobie nada konstytucy, któraby j nadal od wszel-

kiej zewntrznej zawisoci politycznej uwolni potrafia;

e uszczuplajc wadz królewsk po dawnemu, nie otwo-

rzy si pola, w miejsce usterków pojedynczych, jakie

mogy by popenione, do daleko ciszych uchybie
i naduy ze strony tych, którzy cz królewskiej wadzy
posid; i ze strony Dworu berliskiego nie grozi ca-

oci Rzpltej niebezpieczestwo, wobec którego wszelkie

inne, choby najbardziej uprawnione zamiary, straci

powinny sw wag w umyle zacnego patryoty ; e temu

niebezpieczestwu Rzplta sama zaradzi, i e obejdzie si
w tym celu bez pomocy Dworów cesarskich, jakkolwiek

to gówne ze maj one na pamici. Bez zimnej i spo-

kojnej rozwagi Rzplta musi by porwana w wir pro-

jektów i postanowie, które nie wejd w wykonanie

i tylko nieporzdków przyczyni. — Z drugiej strony,

pisze Kaunitz, mamy dowody, e Dwór berliski bdzie
usiowa wyw^oa w Rzpltej zamieszania, któreby mu
pozwoliy zabra Gdask, Toru i ssiedne wojewódz-

tw^a; wprawdzie, wzgldy polityczne nie dozwalaj zoy
tych dowodów^ ale samo prawdopodobiestwo takiego

zamiaru powinnoby oczy otworzy na postpowanie
Dworu berliskiego i nakaza ostrono w przyjmo-

waniu jego rad. Deniem jest Dworów cesarskich prze-

szkodzi pruskim zamachom, lecz i polskich patryotów

powinno by interesem, z takiem ich deniem poczy
si. T depesz ks. Kaunitz poleca odczyta w caej roz-

cigoci ks. CzartoryvSkiemu i wogóle jak najwiksze

okazywa jemu zaufanie; z innymi za posami galicyj-

skimi by nader ostronym we w^szystkiem, co dotyczy

Dworu pruskiego *).

') Depesza z dnia i listopada 1788. Archiwum tajne wiederiskie.—
Nie bya to jedyna przestroga, jaka dosza w tym czasie z zagranicy. Kiedy

Sejm poleci udzieli ministrom obcym w Warszawie korespondencyi swej



Stackelberg chce grobami powstrzyma sejm. ^ig

Atoli pierwej, zanim to pismo nadeszo, ju sto-

sunki w Warszawie znacznie si zaostrzyy. Przypo-

mnijmy rozdranienie Stackelberga, w jakie go wpra-

wio zniesienie departamentu wojskowego, cznie z pro-

jektami, o którycli w Izbie mówiono. »Przed samem
odejciem poczty, pisze de Caclie (5 listopada 1788), hr.

Stackelberg zawezwa mnie do siebie, i rzek : Prosz
Pana donie jeszcze dzisiaj swojemu Dworowi, i rzeczy

tutejsze przybieraj cech coraz groniejsz ; e opozycya,

w której wasi Galicyanie s najmielsi i najzacitsi,

uywa wszystkich si, aby obali rzd, utworzony pod

ze Stackelbergiem i Buchholtzem (listop. 1788), hr. Montmorin, francuzk.

minister spraw zagranicznych, dzikujc za t komunikacy, wyrazi w nocie

do rezydenta francuzkiego, p. Aubert (8 stycz. 89): „Król francuzki, pra-

gnc gorco spokoju i pomylnoci Rzpltej, spodziewa si po mdroci
polskiego narodu, e przy ulepszeniu rónych gazi swego rzdu, unika

bdzie wszystkiego, coby mogo narazi jego stosunki z jakiemkolwiek mo-

carstwem ; i zrozumie, e co wieki zepsuy, to si w kilku miesicach na-

prawi nie da; e nakoniec zway wszystkie okolicznoci, które mu w po-

stpowaniu wielk nakazuj miar, aby nie straci nawet nadziei odzyskania

tej trwaoci i wietnoci, jaka mu si naley w rzdzie pastw europej-

skich". Depesza ta nietylko nie zostaa zoon w Sejmie, ale sprowadzia

na p. Auberta cierpkie wymówki ze strony ks. Sapiehy, jako marszaka

konfederacyi. Dziwi si on, e rzd francuski, który dawniej tyle rozru-

chów wznieca w Polsce, a póniej zapomnia o sprawach Rzpltej, teraz

nieproszonemi radami miesza si w czynnoci wolnego i niepodlegego

narodu. — Doda trzeba, e rzd francuski da w tym czasie do zrozu-

mienia, e nie yczy sobie widzie Stan. Potockiego posem Rzpltej w Pa-

ryu. (Raport de Cache, 4 lut. 1789). — Nie byo to jednak dowodem
nieyczliwoci hr. Montmorina wzgldem Polski. W depeszy swojej do

hr. Segura w Petersburgu radzi, e aby przekona Polaków, co warta

przyja pruska. Dwory cesarskie powinnyby owiadczy, i oddadz wszystko,

co w r. 1773 Polsce zabray, byleby Król pruski zrobi to samo. Niwe-

czc traktaty z r. 1773, jeszczeby Dwory cesarkie doskonay zrobiy in-

teres, a odpowied Króla pruskiego zdaraby ze mask w oczach Pola-

ków. (Ob, Zapiski Chrapowickawo : Cztenia w obszczeswie istoryi fnoskow-

skom. Moskwa 1862, 14 stycznia 1789, str. 161), Hr. Cobentzl, donoszc

o tej depeszy (24 stycznia 1789), uwiadamia, e Segur mao ma nadziei,

aby si ta myl na Dworze petersburgskim przyja.

27*
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opiek trzech Dworów; e Pan i ja przemawialimy,

dopóki byo mona, po przyjacielsku, ale e trzeba na-

koniec uciec si do groby, aby te gowy zapalone

otrzewi. Przeto dam takich dla Pana rozkazów, aby
móg surowo upomnie Galicyanów dwurzdowych, a mia-

nowicie: Rzewuskiego, pisarza, ks. Jabonowskiego, ks.

Czartoryskiego, nawet marszaka Potockiego (jakkol-

wiek on nie jest waszym poddanym), eby nie dopo-

magali do wywrócenia rzdu tutejszego, bo inaczej na

swym majtku odpowiedz przed Cesarzem«. Amba-
sador wyrazi nadziej, e przez par tygodni uda mu
si powstrzyma te niebezpieczne projekta, a tymczasem
ufa, ze z Wiednia nadejdzie podana odpowied.

Nie czekajc pomocy, której si domaga, hr. Stac-

kelberg odda tegosamego dnia (5 listopada), jak ju
wiemy, not Marszakom konfederacyi, w której pogrozi
zerwaniem przyjani Imperatorowej. Katarzyna, uwia-

domiona o postpku swego Ambasadora, pochwalia go
w zupenoci. »To Królowi pruskiemu da do mylenia,

rzeka, a Polakom otworzy oczy« *). Tymczasem skutek

tej noty by wcale rónym
;
powikszya ona w Pola-

kach niech do Rosyi, utrudnia wielce stanowisko kró-

lewskie, a Fr. Wilhelmowi daa sposobno do odegra-

nia roli w^spaniaomylnego obrocy przeciw ssiadowi,

który grozi wprawdzie, lecz swych grób nie móg wy-

kona w tej chwili.

Ks. Kaunitz, odebrawszy tak naglce z Warszawy
wezwanie, uczyni mu zado: wyprawi depesze z su-

rowem upomnieniem dla posów galicyjskich, z przyja-

cielskiem lecz stanowczem ostrzeeniem dla ks. Czarto-

ryskiego, i upowani p. de Cache do ^vniesienia prote-

stacyi, w razie, gdyby w istocie zabierao si na wywrót
rzdu. Lecz agodzc te twarde dokumenta, uczyni krok.

Chrapowicki: Cztenia, str. 130.
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który musia by przyjemny Stanom Rzpltej. Podczas

oblenia Chocimia od wojsk austryackich (1788) ucier-

piay ssiednie wioski polskie^ na co skarono si ze

strony polskiej w Wiedniu ; otó Kaunitz owiadcza^ e
Cesarz gotów jest szkody rzeczone nagrodzi, i prosi

Rzplt, aby wyznaczya komisarzy, którzyby spoem
z austryackimi ocenili je na miejscu i zaatwili t spraw
w sposób odpowiedny przyjacielskim obu pastw sto-

sunkom. Nie okazywaa takich wzgldów Rosya oby-

watelom polskim, od jej wojsk wielokrotnie pokrzywdzo-

nym. Nadto ks. Kaunitz poleca panu de Cache wielk
ogldno w uyciu owych pism upominajcych. Bo jeli

z jednej strony (mówi on), musimy Rosyi by usuni
i opozycyi nie dodawa ducha, to z drugiej, jeszcze bar-

dziej strzedz si naley, abymy naszym naciskiem nie

dogodzili Królowi pruskiemu. Kanclerz wyznaje take,

e zachowanie si Stackelberga w tej sprawie nie wzbudza

w nim ufnoci, nie jest ono polityczne; Ambasador nie

obliczy widocznie swych si, i nie zmierzy dononoci
aktu, który pod wpywem chwilowego rozdranienia po-

stawiony, moe mie nastpstwa wcale niechwilowe ^). —
We trzy dni póniej Kaunitz wysya nowe instrukcye

do Warszawy {22 listopada). Odebra on z Berlina wia-

domo, e Dwór tameczny kaza na sejmie polskim

zoy powtórn deklaracy, w której uroczycie po-

chwala zamiary opozycyi ; z Warszawy za przyszo do-

niesienie, e partya hetmaska, czyli potemkinowska,

zczya si z pruskiem stronnictwem. Otó ten ostatni

mianowicie fakt nabawi Kanclerza mocnego niepokoju.

Przypuszczajc, e to nie mogo sta si bez przyzwo-

lenia ksicia Potemkina, przychodzi on do tego, i za-

czyna wtpi o prawdziwych zamiarach Rosyi, i pyta,

czy ona nie otwiera sobie po cichu drzwiczek do przy-

*) Depesze jawne i poufne do p. de Cache, 19 listopada 1788.
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mierz z Prusami? W kadym razie nie widzi przyczyny^

dlaczegoby Austrya miaa tak twardo nagania posów
galicyjskich na Sejmie polskim^ skoro Rosya w^asnego

stronnictwa utrzyma na wodzy nie umie^ czy nie ctice?

Pan de Cache powinien przeto zachowa si biernie^ aby

zego nie powiksza, jak to uczyni hr. Stackelberg

swoim gwatownym pospiechem.

§. 69.

Kanclerz austryacki hamuje Rosy.

Niepowodzenia, jakich armia austryacka doznawaa
przez ca kampani 1788 r. i nieczynno Potemkina

pod Oczakowem, budziy w Kaunitzu niesmak do wojny

tureckiej. Tem mocniej pragn on teraz jej zakocze-

nia, im bardziej przypuszcza, e trzeba bdzie uy
wszystkich si Cesarstwa, aby zapobiedz pruskim zdo-

byczom na Polsce. W tej myli wysa Kanclerz do

hr. Cobentzla kuryera (28 listopada) z owiadczeniem,

e Cesarz nie moe naraz prowadzi wojny z Turcy
i z Prusami. W Polsce rzeczy id coraz gorzej ; naj-

lepiej wic zawrze pokój z Turkami, na warunkach

tiii posstdetts, a gotowa si do wojny z Prusami. Jeeli

za Rosya chce dalej wojny, albo Turcy nie zgodz
si na pokój z ni, to Imperatorowa raczy pozwoli,

aby Austrya pogodzia si sama z Porta, a wtedy bdzie

ona moga wyty wszystkie siy na Prusy i nie do-

puci ich rozszerzenia si w Polsce. Rosya widocznie

nie ma wojska, albo uy go nie umie. — Do tej in-

strukcyi, zapowiadajcej tak wan zmian w ogólnym

systemie politycznym, ks. Kaunitz doda depesz, w której

cae postpowanie Rosyi w sprawach polskich, oraz partyi

dworskiej, surowej ze stanowiska austryackiego podda
krytyce. Wbrew przedstawieniom naszym, nalega hr.
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Stackelberg" na zawarcie aliansu z Polsk tak dugo,
dopóki Dwór pruski temu otwarcie si nie sprzeciwi:

a gdy to si stao, i gdy ten plan musiano porzuci,

Stackelberg cznie z party dworsk, popenili bd,
przyzwalajc na zawizanie konfederacyi, i na wniosek

o pomnoenie armii. Z tego bdu skorzystaa opozycya,

aby Królowi i Radzie Nieustajcej odebra wojsko, a skoro

si to udao, zmierza obecnie do obalenia rzdu i do znie-

sienia rosyjskiego wpywu. Jak daleko zajdzie to stron-

nictwo, tego przewidzie nie mona, ale to pewna, e
dzi trzebaby uy przemocy (któraby niechybnie do

wojny z Prusami zawioda), aby przywróci wpyw Rosyi

w tym kraju, i pooy tam postpom opozycyi. Pruski

rzd pragnie koniecznie wprowadzi swe wojska do Polski

i zaj ssiednie jej prowincye; w tym to celu, gdy z co-

fniciem aliansu straci pretekst do tego, zada on

obecnie ustpienia wojsk rosyjskich z krajów Rzpltej.

Nicby nie byo dla podaszem, jak gdyby Rosya
grone jakie przedsiwzia rodki, albo gdyby Dwór
tutejszy stawia mu opór wyrany. — Co si nas tyczy,

bylimy gotowi popiera projekta rosyjskie w Polsce,

ale gabinet petersburgski nigdy si z niemi nie zwierzy

zawczasu; dopiero po zniesieniu departamentu, gdy opo-

zycya poruszya myl Sejmu Nieustajcego, hr. Stackel-

berg zada naszego spódziaania. Pospieszylimy z niem

;

wszelako skoro nadesza wiadomo, e partya ks. Po-

temkina dziaa w porozumieniu z Prusami, rzecz nabraa
innego znaczenia. Jakie s tego przyczyny, jak przeciw

temu dziaa, hr. Cobentzl lepiej zapewne od nas bdzie
wiedzia. My tymczasem damy, aby Rosya pospiesznie

nie przedsibraa takich rodków, które zemu nie zara-

dzajc, sytuacy tylko pogorszy musz; aby nas nie

wcigano do tego rodzaju postanowie; aby z upoko-

rze, jakie Rosy spotka mog z jej wasnej winy, nie
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chowaa do nas alu, i aby ztd w stosunkach wzajem-

nych nie nastao szkodliwe ozibienie.

Katarzyna nie okazywaa wstrtu do zakoczenia

wojny, byleby Turcy przyznali jej Oczaków; w razie za,

gdyby Porta na to si nie zgodzia, gabinet petersburgski

przystawa na wyczenie si Austryi od wojny, pod wa-

runkiem, e ona wemie na siebie Prusy. Na przedsta-

wienia Cobentzla, najsodszym, jak zazwyczaj czynione

tonem, by w Polsce Królowi pruskiemu nie przysparza

stronników, odpowiedziaa z lekcewaeniem : »Rira mieux
qui rira le dernier«. Jednak uwagi Kanclerza nie prze-

miny bez wraenia. Mówic o opozycyi polskiej : »To

s stare dzieci, rzeka, trzeba je nauczy rozumu, ale

nie przywodzc ich do zoci«. Niepokoiy j doniesienia

Stackelberga, e si w Polsce zanosi na alians z Prusami.

Pomimo odradza Cobentzla, wysano deklaracy, która

miaa by w Sejmie zoon, w razie gdyby przymierze

pruskie przyszo pod obrady. — »Ju i na Dworze tu-

tejszym, pisze Ambasador austryacki, poczynaj przyzna-

wa, e postpowanie Stackelberga nie byo trafne, e
niepotrzebnie na pocztku Sejmu sta tak mocno przy

Radzie Nieustajcej i innych wewntrznych urzdzeniach,

bo to dla obu Dworów rzecz mao wana, byleby Polska

pozostaa w dzisiejszej niemocy. Hrabia Stackelberg

czyni to dla swoich stosunków z Królem, oraz dlatego,

e sam tych urzdze jest twórc ; ale przez to zaniedba

sprawy daleko waniejsze, narazi wpyw Rosyi i nie

przeszkadza przymierzu z Prusami. Polecono mu w kwe-

styach wewntrznych Polski okazywa si obojtnym,
na alians za pilniejsz zwraca uwag ^).

Po odebraniu wiadomoci o zniesieniu Rady Nie-

ustajcej, ks. Kaunitz pospieszy napisa do ministra

austryackiego w Warszawie, chwalc party królewsk,

*) Raport, z dnia 31 stycznia i;
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e si wstrzymaa od gosowania. » Zrobiono to, co byo
najroztropniejszem w dzisiejszych okolicznociach, by
nie drani opozycyi, a na przypadek zmiany wypad-
ków, mie drzwi otwarte «. Zapytuje, jakie bdzie teraz

zachowanie si partyi przeciwnej? Król pruski nie po-

trafi dugo zatai, jak mu niemiem jest zamierzone

wzmocnienie armii i finansów Polski ; niepodobna jest,

eby patryoci wtedy nie przejrzeli. Jedna wszake oko-

liczno mogaby pochn ich, bdcobd, w rce Prus,

to jest obawa, e Dwory cesarskie czekaj tylko na

chwil sposobn, aby wszystko, co si stao, wywróci.
Z tego powodu wydaje mu si koniecznie, aby oba Dwory
jak najtroskliwiej wystrzegay si kadego sowa lub

czynu, któreby mogy da powód do tego rodzaju przy-

puszcze; owszem, naleaoby obudzi w naczelnikach

opozycyi nadziej, e gdy przyjdzie znowu do zgody
z Rosy, ich yczenia i korzyci ju osignite, bd
miane na pamici. Ks. Kaunitz poleca panu de Cache
odczyta hr. Stackelbergowi t depesz, w przekonaniu, e
jego gboka spraw znajomo najlepiej mu wskae, jak

dalece bdzie mona z tych uwag skorzysta ^). Stackel-

berg najyczliwiej przyj te przedstawienia ; owiadczy
panu de Cache, e i on take uwaa za konieczne, jak

najagodniej przemawia do Stanów. Stosownie do y-
cze ks. Kaunitza, deklaracyi nie wniesie, ani przeciw

zniesieniu Rady, ani przeciw aliansowi. Skania go do

tego i ta okoliczno, e w opozycyi spostrzega ju roz-

dzia, e partya hetmaska chciaaby ca armi polsk
przerzuci na Ukrain i tam dziaa niezalenie od Ko-
misyi wojskowej, a tego Potoccy i Maachowscy sobie

nie yczc).

') Depesza, z 4 lutego.

'^) De Cache, raport z dnia 28 lutego.
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I W Petersburgu nachylano si coraz wyraniej do

przyjcia rad Kaunitza. »Gdy przyszy listy o uchwale

Sejmu polskiego (pisze Cobentzl 31 stycznia), poszedem
zaraz do hr. Ostermana, aby zobaczy, co o niej myli.

Powiedzia mi, e jeszcze nie mia czasu widzie Impe-

ratorowej, e wic moe mi tylko swoje osobiste zdanie

otworzy. Wedug niego Rosya nie ma nic do zrobienia

w tej sprawie ; e j pozostawia polskim gowom, które

atwo burz, ale z trudnoci co lepszego natomiast

postawi; e gdyby Imperatorowa miaa uczyni jak
deklaracy, w nastpstwie owej noty, któr Stackelberg

tak niepotrzebnie w pocztkach Sejmu pogrozi, to chyba

t, aby powiedzie, e Imperatorowa braa udzia w urz-
dzeniu Rady Nieustajcej jedynie z przyjani dla Polski

;

e jeeli odwoywaa si póniej do swojej gwarancyi,

stao si to ze wzgldu na Rzplt, nie za w interesie

Rosyi, któr ta sprawa nie obchodzi; skoro za teraz

wikszo narodu domaga si zniesienia Rady, Impera-

torowa niema nic przeciw temu i od Polski domaga si
tylko dobrego ssiedztwa. — Podkanclerzy doda, e
poniewa to jest osobiste jego zdanie, prosi, aby uytku
z niego nie robi. Utwierdzaem go w tej opinii, mówic,
e wszelki inny rodek nic dobrego nie sprowadzi ; e
to szlachetne i w^spaniaomylne postpienie Imperato-

rowej obali argumenta Lucchesiniego, który twierdzi,

e Król pruski to tylko ma na celu, aby Polska prze-

staa by prowincy innego pastwa. Jeeli wic Impe-

ratorowa takiem sowem swojem zaprzeczy owym po-

duszczeniom pruskim, mona by pewnym, e Polacy

osw^obodzeni ze swej obawy, daleko wicej bd mie
powodów nie ufa Prusom ni Rosyi, i e nie jeden ze

stronników pruskich w ten sposób si do niej nawróci «.

W pierwszej chwili, mniej spokojnie Imperatorowa

ten wypadek ocenia. Jej sekretarz (Chrapowicki), który

wiernie z tego czasu kade jej sowo spisywa, daje nam
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widzie, jakie przemiany w jej usposobieniu stopniowo

zachodziy. PierWvSze doniesienie z Warszawy wzburzyo

j bardzo. »Rada postanowion bya w r. 1775 (mówia),

zamieszczona w rzdzie praw kardynalnych, zarczona

przez trzy Dwory. Hr. Branicki i jego krewniak, Sa-

pieha, dziaali tu wbrew interesom rosyjskim «. Wielkie

niezadowolenie. »Oni chc teraz (mówia dalej) i do

anarchii, zawizywa konfederacye na prowincyach,

wezm si za by«. »Kazaa zebra wszystkie postano-

wienia i traktaty dla ocenienia obecnych wypadków
i zmian, które zaszy wbrew najwyszej gwarancyi«. Na-

zajutrz przysaa notatk, aby hr. Stackelberg zoy
krótk deklaracy, e Rada bya dla ich dobra ustano-

wiona, e teraz wszystkie prawa pójd w poniewierk

i e si otwiera droga do zupenego nierzdu. Zawio-

zem j do Podkanclerzego. Ale jego zdanie jest, eby
raczej poczeka, bo jeszcze nie wiadomo, jakie bd
skutki tej uchway sejmowej, moe sam Król zaprote-

stuje; przy tem nie wiemy, jak Dwór wiedeski bdzie
chcia dziaa w tej sprawie. Nie podobao si to Ka-

tarzynie. »To gupiec, rzeka z gniewem, czego sam nie

wymyli, to gani.« Jednak po namyle kazaa napisa

do vStackelberga, e si zostawia jego ocenieniu, czy ma
zanie, albo nie, jak deklaracy, wedle miejscowych

okolicznoci ^). Niebawem nadesza depesza od tego osta-

tniego z doniesieniem, e w sprawie Rady nieustajcej

okazuje zupen obojtno, i e to najbardziej popsuo
szyki Lucchesiniemu, który si tego nie spodziewa.

»Ten sposób widzenia Stackelberga (pisze Cobentzel)

utwierdzi Imperatorow w mniemaniu, e na teraz nic

robi nie trzeba ; chocia j to kosztowao, aby przyj
do takowej decyzyi« '^).

') Zapiski, 20—22 stycznia v. s. s. 163— 164.

') Raport z 6 lutego.
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Imperatorowa odkada sw pomst.

Ucicha wic ta sprawa do czasu przynajmniej. Nie

wiedziano w Warszawie^ czem wytómaczy ten wymu-
szony spokój Rosyi, wmówiono w siebie zupene bez-

pieczestwo; wmówiono, e Rosya nie bdzie si upo-

minaa o zgwacenie traktatów ; dodao to miaoci stron-

nictwu pruskiemu. e to bya tylko maska, e j gabinet

petersburgski przywdzia z koniecznoci i do czasu, o tem

nas przekonywa inna depesza, któr chcemy zamkn
ten przedmiot. Sprawa aliansu polsko -pruskiego nie

przestawaa zajmowa Katarzyny. W pocztkach lutego

(1789) ks. Galicyn, ambasador rosyjski w Wiedniu, otrzy-

ma rozkaz zaprosi Dwór austryacki do wspólnego prze-

ciw temu niebezpieczestwu spódziaania. Podajemy od-

powied Kaunitza; Czytelnik uderzony bdzie, o ile on

swym pogldem przewysza rosyjskich mów stanu.

Przedewszystkiem Kanclerz owiadcza, e, o ile zna

stan rzeczy, musi wtpi, aby Dwór pruski pragn
tego sojuszu, nie ulega bowiem wtpliwoci, e ten ga-

binet raczej utrudnia ni popiera powikszenie armii

polskiej, a to si z celem przymierza nie zgadza. Jedynie

w razie, gdyby Prusy do wojny z Dworami cesarskiemi

zday, mogyby one szuka aliansu, dopóki za takiego

postanowienia nie wziy (a zdaje si w istocie, e go

jeszcze nie maj), rzeczone^ przymierze, zamiast prz3mie
jak korzy, wizaoby im tylko rce. Raczej przy-

puci trzeba, e Dwór pruski rozpuszczajc te pogoski,

chce niemi przynagli Dwory cesarskie, a przynajmniej

jeden z nich, do przyjcia udziau w jego planach za-

borczych, albo te chce wywoa z ich strony jaki krok

pospieszny, któryby jego zamiar uatwi. I.ecz dajmy

na to, e owo przymierze bliszem jest, ni nam si wy-
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daje, i obaczmy, jakie bd jego nastpstwa. Jeeli przyj-

dzie do wojny z Prusami, to Rzplta albo pozostanie neu-

traln, albo si przerzuci na ich stron, bo nie moe
by na teraz mowy o jej zczeniu si z nami. Otó,

bardziej od nieprzyjani, neutralno Rzpltej byaby nam
niedogodn; neutralno kazaaby nam j oszczdza
i omija, kiedy przeciwnie, nieprzyja, niegrona niczem,

otwieraaby wiele korzyci... Przypuszczajc za, e Prusy

zawr to przymierze bez wydania nam wojny, to tern

samem utrudni sobie zabór na Polsce. Wszelki nabytek

pruski jest zem wielkiem i trwaem; przymierze za,

przy zmiennoci i lekkomylnoci charakteru polskiego,

moe by tylko zem czasowem, przechodniem i dlatego

o wiele mniejszem. Wobec tego niebezpieczestwo ta-

kiego aliansu traci na wanoci i nie warto dla jego

odwrócenia stawia krok, który w swych nastpstwach

o wiele mógby by groniejszym od zego, któremu

chcia zapobiedz *).

Tak opini Kanclerza przedstawi de Cache Stackel-

bergowi, a hr. Cobentzl rosyjskiemu ministeryum. Ale nie

przypada ona do smaku w Petersburgu. I Osterman i Bez-

borodko odpowiedzieli, e przymierze polsko-pruskie, czy

w wojnie czy w pokoju, byoby dla Rosy i bardzo szkodli-

we, bo wzmocnioby znacznie potg Prus. Rosya wolaaby
w takim razie przysta na podzia Polski, bo wtedy rów-

nowaga byaby zachowan-). Co znaczy, e Rosya pragnie

utrzymania Rzpltej, a nawet gotowa jej broni w potrzebie,

ale pod warunkiem swojej w tym kraju przewagi. Jeeli

za wpyw swój w Polsce utraci, musi dy do jej zni-

szczenia, chociaby nawet z prusk pomoc. W tych kilku

sowach zawarty by cay program polityczny gabinetu

petersburgskiego. Nie domylano si go w Warszawie!...

') Depesza do p. de Cache, z dnia 9 lutego.

*) Raport Cobentzla, z dnia 15 kwietnia 1789.
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